
Elżbieta Jarzęcka-Siwik 
Maciej Berek 

Bogdan Skwarka 
Zbigniew Wrona

Warszawa 2018

NAJWYŻSZA 
IZBA 

KONTROLI
I PRAWNE ASPEKTY  
FUNKCJONOWANIA  

KONTROLI PAŃSTWOWEJ



Elżbieta Jarzęcka-Siwik
Maciej Berek

Bogdan Skwarka
Zbigniew Wrona

Warszawa 2018

NAJWYŻSZA  
IZBA

KONTROLI
I PRAWNE ASPEKTY  
FUNKCJONOWANIA  

KONTROLI PAŃSTWOWEJ



Autorzy
Elżbieta Jarzęcka-Siwik

Maciej Berek
Bogdan Skwarka
Zbigniew Wrona

Redakcja naukowa
Elżbieta Jarzęcka-Siwik

Stan prawny na 1 marca 2018 roku

Recenzenci
dr Wojciech Robaczyński  

Uniwersytet Łódzki

dr hab. Zbigniew Cieślak  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Opracowanie redakcyjne i korekta
Barbara Lang

Projekt graficzny, skład i łamanie
Monika Rudnik-Kulikowska

Druk i oprawa
Wydział Wydawniczy NIK

© Copyright by Najwyższa Izba Kontroli
ISBN 978-83-945985-0-1

Wydawca 
Najwyższa Izba Kontroli 

02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57 
http://www.nik.gov.pl

Warszawa 2018



4 

Spis treści
Wykaz skrótów   ....................................................................................................................................10
Autorzy   ..................................................................................................................................................12
Wstęp  ..................................................................................................................................................13

CZĘŚĆ I. NACZELNY ORGAN KONTROLI PAŃSTWOWEJ  .....................................................17
1. Pozycja ustrojowa NIK (Maciej Berek) .................................................................................19

1.1. Uwagi ogólne  ............................................................................................................................... 19
1.2. Niezależność NIK  ....................................................................................................................... 22
1.3. Podległość NIK Sejmowi  ........................................................................................................ 25
1.4. Relacja NIK do innych konstytucyjnych organów państwa  ...............................30

2. Status prawny oraz prawa i obowiązki Prezesa NIK (Bogdan Skwarka)  .........32
2.1. Tryb wyboru Prezesa NIK  ..................................................................................................... 32
2.2. Gwarancje stabilności pełnienia funkcji Prezesa: kadencyjność i immunitet  ..... 33
2.3. Gwarancje apolityczności i zasada incompatibilitas  ................................................. 35
2.4. Prawa i obowiązki Prezesa NIK  .....................................................................................36

2.4.1. Prawa i obowiązki w zakresie informowania o wynikach kontroli  ......37
2.4.2. Prawa i obowiązki wobec Sejmu i innych organów  ...............................38
2.4.3. Prawa i obowiązki w zakresie udziału w procedurze kontrolnej 

i regulowania szczegółowego trybu postępowania kontrolnego  .....41
2.4.4. Prawa i obowiązki w zakresie spraw osobowych  ...................................44
2.4.5. Prawa i obowiązki Prezesa w zakresie funkcjonowania NIK  .............47
2.4.6. Inne obowiązki związane z zajmowaniem stanowiska Prezesa NIK  ....49

2.5. Odpowiedzialność Prezesa NIK  ....................................................................................50

3. Rola i zadania Kolegium NIK (Bogdan Skwarka)  ..........................................................53
3.1. Uprawnienia Kolegium NIK  ................................................................................................. 53
3.2. Skład Kolegium i status jego członków  ........................................................................... 57
3.3. Tryb rozpatrywania spraw przez Kolegium  .............................................................59

4. NIK a inne organy kontroli (Elżbieta Jarzęcka-Siwik)  .................................................59
4.1. System kontroli  ....................................................................................................................59
4.2. Pojęcie kontroli  ....................................................................................................................60
4.3. Współpraca NIK z organami kontroli działającymi w administracji 

publicznej  ...............................................................................................................................63
4.4. Współpraca NIK z organami kontroli usytuowanymi poza sferą 

administracji publicznej  ..................................................................................................69



5

Spis treści

5. Organizacja NIK (Elżbieta Jarzęcka-Siwik)  ........................................................................72
5.1. Organy NIK i zakres ich działania  ................................................................................72
5.2. Kierownictwo Izby ..............................................................................................................74
5.3. Struktura organizacyjna  ...................................................................................................75

CZĘŚĆ II. ZADANIA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI  ...............................................................81
1. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli (Bogdan Skwarka)  ......................83

1.1. Zasada ogólna  .......................................................................................................................83
1.2. Rodzaje podmiotów kontrolowanych ze względu na kryteria kontroli  ......83
1.3. Czterokryteriowcy  ..............................................................................................................84
1.4. Trzykryteriowcy  ..................................................................................................................87
1.5. Dwukryteriowcy  ..................................................................................................................90

2. Kontrola wykonania budżetu państwa (Maciej Berek)  .............................................94
2.1. Uwarunkowania ustrojowe kontroli wykonania budżetu państwa  ..............94
2.2. Ocena wykonania budżetu państwa dokonywana 

 przez Najwyższą Izbę Kontroli ......................................................................................98
2.3. Tryb przeprowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa 

 oraz rozpatrzenia analizy wykonania budżetu państwa  ................................104

3. Zadania NIK w procesie tworzenia prawa (Maciej Berek)  ...................................110
3.1. Wprowadzenie. Pojęcie procesu prawotwórczego  ............................................110
3.2. Uzasadnienie udziału NIK w procesie tworzenia prawa  ................................111
3.3. Wnioski de lege ferenda jako forma uczestniczenia NIK 

w procesie tworzenia prawa  ....................................................................................... 114
3.4. Pozostałe formy uczestnictwa NIK w procesie tworzenia prawa  ...............125

4. Działalność NIK na arenie międzynarodowej (Bogdan Skwarka)  ...................127
4.1. Płaszczyzny współpracy międzynarodowej  ......................................................... 127
4.2. INTOSAI, EUROSAI i Komitet Kontaktowy  ............................................................ 127
4.3. Współpraca z ETO  ............................................................................................................ 130
4.4. Przeprowadzanie kontroli międzynarodowych równoległych  ....................132
4.5. Przeprowadzanie audytu organizacji międzynarodowych oraz NOK  .......133
4.6. Kontakty wielostronne i bilateralne  ........................................................................ 134
4.7. Pomoc NOK innych państw  .......................................................................................... 135

5. Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków (Elżbieta Jarzęcka-Siwik)  ..............135
5.1. Przedmiot petycji, skargi i wniosku oraz organy właściwe 

do ich rozpoznania  .......................................................................................................... 136
5.2. Charakter prawny wniosków o przeprowadzenie kontroli  ..........................138
5.3. Tryb rozpatrywania w NIK petycji, skarg i wniosków  .....................................139



6 

Spis treści

5.4. Wykorzystanie skarg i wniosków w postępowaniu kontrolnym  ................144
5.5. Skargi i wnioski dotyczące kontrolerów 

lub jednostek organizacyjnych NIK  ......................................................................... 145

CZĘŚĆ III. POSTĘPOWANIE KONTROLNE  .............................................................................. 147
1. Podstawowe zasady postępowania kontrolnego (Elżbieta Jarzęcka-Siwik)  ....149

1.1. Rola podstawowych zasad prawa w postępowaniu kontrolnym  ................149
1.2. Katalog podstawowych zasad postępowania kontrolnego  ............................151

1.2.1. Zasada praworządności  ..................................................................................... 152
1.2.2. Zasada kolegialności  ........................................................................................... 153
1.2.3. Zasada niezależności  .......................................................................................... 153
1.2.4. Zasada legalności  ................................................................................................. 153
1.2.5. Zasada bezstronności (obiektywizmu)  ......................................................155
1.2.6. Zasada prawdy materialnej  ............................................................................. 156
1.2.7. Zasada ochrony praw kontrolowanego  ......................................................157
1.2.8. Zasada podmiotowości  ...................................................................................... 159
1.2.9. Zasada ograniczonej jawności  ........................................................................ 159
1.2.10. Zasada pisemności  ............................................................................................ 160
1.2.11. Zasada sprawności postępowania  ............................................................. 161

1.3. Stosowanie podstawowych zasad prawa w praktyce .......................................161

2. Rodzaje kontroli (Elżbieta Jarzęcka-Siwik)  .................................................................... 162
2.1. Systematyka kontroli prezentowana w nauce administracji  ........................162
2.2. Rodzaje kontroli podejmowanych przez NIK  .......................................................165

2.2.1. Kontrole planowe  ................................................................................................. 165
2.2.2. Kontrole doraźne  .................................................................................................. 167

3. Planowanie kontroli (Bogdan Skwarka)  ......................................................................... 171
3.1. Kontrole planowe i doraźne  ........................................................................................ 171
3.2. Procedura przyjmowania tematów do rocznego planu pracy  ......................173

4. Przygotowanie kontroli (Bogdan Skwarka)  .................................................................. 178
4.1. Cel i etapy przygotowania kontroli  .......................................................................... 178
4.2. Program kontroli i tryb jego opracowania  ............................................................ 179
4.3. Tematyka kontroli doraźnej  ........................................................................................ 181
4.4. Dobór podmiotów do kontroli .................................................................................... 182
4.5. Przygotowanie kontroli budżetowej  ........................................................................ 183
4.6. Przygotowanie kontrolerów  ........................................................................................ 184
4.7. Uprawnienia NIK przy przygotowywaniu kontroli  ...........................................184



7

Spis treści

5. Obowiązki i uprawnienia podmiotu kontrolowanego (Maciej Berek)  ..........185
5.1. Obowiązki podmiotu kontrolowanego – zagadnienia ogólne .......................185
5.2. Obowiązki związane z dostępem kontrolera do jednostki kontrolowanej 

i warunkami przeprowadzania kontroli  ................................................................ 188
5.3. Obowiązki związane z postępowaniem dowodowym  .....................................190
5.4. Inne obowiązki  .................................................................................................................. 193
5.5. Uprawnienia podmiotu kontrolowanego – zagadnienia ogólne  ..................193
5.6. Uprawnienia związane z postępowaniem dowodowym  .................................194
5.7. Wyłączenie kontrolera i innych osób działających w imieniu NIK  .............195
5.8. Zwrot kosztów  ................................................................................................................... 197
5.9. Inne uprawnienia  ............................................................................................................. 198

6. Wykonywanie czynności kontrolnych (Maciej Berek)  ............................................199
6.1. Ogólne ramy prawne wykonywania czynności kontrolnych  .........................199
6.2. Czynności kontrolne dotyczące osób i jednostek  ...............................................203
6.3. Czynności kontrolne dotyczące dokumentów, innych rzeczy 

oraz procesów  ................................................................................................................... 207
6.4. Pozostałe czynności kontrolne  ................................................................................... 209
6.5. Dokumentowanie czynności kontrolnych  ............................................................. 211

7. Ocena kontrolowanej działalności (Bogdan Skwarka) ...........................................213
7.1. Kryteria oceny  ................................................................................................................... 213
7.2. Nieprawidłowości i próg istotności  ......................................................................... 216
7.3. Skala ocen  ............................................................................................................................ 218

8. Zaskarżanie wyników kontroli (Bogdan Skwarka)  ..................................................221
8.1. Prawny charakter wystąpienia pokontrolnego  ...................................................221
8.2. Formalne wymogi dotyczące wniesienia zastrzeżeń ........................................224

8.2.1. Termin do wniesienia zastrzeżeń  ................................................................. 225
8.2.2. Podmiot uprawniony do składania zastrzeżeń  .......................................225
8.2.3. Forma pisemna  ..................................................................................................... 228
8.2.4. Umotywowanie  ..................................................................................................... 228
8.2.5. Zastrzeżenia niedopuszczalne z mocy prawa  ..........................................229

8.3. Organy rozpatrujące zastrzeżenia  ............................................................................ 230
8.4. Procedura rozpatrywania zastrzeżeń  ..................................................................... 231
8.5. Udział w postępowaniu kierownika jednostki kontrolowanej i innych osób  ....235
8.6. Zasada zakazu reformationis in peius  ...................................................................... 236
8.7. Prawo cofnięcia zastrzeżeń  ......................................................................................... 237

9. Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych (Maciej Berek)  ...................238
9.1. Treść i funkcja zaleceń pokontrolnych  .................................................................... 238
9.2. Podstawy prawne i formy monitorowania zaleceń pokontrolnych  ...........240



8 

Spis treści

CZĘŚĆ IV. STOSUNEK PRACY KONTROLERÓW  .................................................................... 245
1. Zasady i tryb zatrudniania na stanowiskach kontrolerskich (Zbigniew Wrona)  ...247

1.1. Uwagi ogólne  ...................................................................................................................... 247
1.2. Charakter prawny stosunku pracy mianowanego kontrolera  ......................248
1.3. Wymagania kwalifikacyjne, które musi spełniać kontroler  ...........................250
1.4. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska kontrolerów  

oraz zawarcie umowy o pracę  .................................................................................... 256
1.5. Aplikacja kontrolerska jako warunek mianowania  ...........................................263
1.6. Obsadzanie stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów 

kontrolnych jednostek organizacyjnych  ................................................................. 264
1.7. Wygaśnięcie i rozwiązanie stosunku pracy kontrolera  ...................................269

2. Prawa i obowiązki pracownicze kontrolerów (Elżbieta Jarzęcka-Siwik)  ......274
2.1. Pragmatyka służbowa kontrolerów  ......................................................................... 274
2.2. Obowiązki pracownicze kontrolerów  ..................................................................... 274
2.3. Uprawnienia pracownicze kontrolerów  ................................................................ 283

3. Ocena pracy kontrolerów (Elżbieta Jarzęcka-Siwik)  .................................................288
3.1. Charakter prawny oceny kwalifikacyjnej i zasady jej dokonywania  ..........288
3.2. Elementy oceny kwalifikacyjnej  ................................................................................ 290
3.3. Tryb dokonywania oceny kwalifikacyjnej  ............................................................. 292
3.4. Środki zaskarżenia negatywnej oceny kwalifikacyjnej ....................................293
3.5. System nagradzania kontrolerów  ............................................................................. 296

4. Odpowiedzialność kontrolerów (Elżbieta Jarzęcka-Siwik)  ...................................298
4.1. Zakres odpowiedzialności kontrolerów  ................................................................. 298
4.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów  ....................299
4.3. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie dóbr osobistych  ..........................308
4.4. Odpowiedzialność za mienie ....................................................................................... 310

CZĘŚĆ V. TAJEMNICA KONTROLERSKA A UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI 
PRZEZ NIK  ....................................................................................................................... 313

1. Ochrona danych wynikająca z tajemnicy kontrolerskiej
(Elżbieta Jarzęcka-Siwik)  ........................................................................................... 315

1.1. Pojęcie i cele tajemnicy kontrolerskiej  ................................................................... 315
1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ochrony tajemnicy kontrolerskiej  ....316
1.3. Tryb dostępu do tajemnicy kontrolerskiej  ............................................................ 320
1.4. Praktyczne problemy związane z tajemnicą kontrolerską  ............................321

2. Informacja o wynikach kontroli (Bogdan Skwarka)  ................................................324
2.1. Obowiązek sporządzania informacji o wynikach kontroli  .............................324



Spis treści

2.2. Treść informacji o wynikach kontroli  ..................................................................... 325
2.3. Tryb sporządzania informacji o wynikach kontroli  ..........................................328
2.4. Stanowisko do informacji  ............................................................................................. 330
2.5. Rozpatrywanie informacji przez komisje sejmowe  ..........................................331

3. Upublicznianie wyników kontroli (Zbigniew Wrona)  .............................................332
3.1. Zakres obowiązku upubliczniania wynikający z ustawy o NIK  .....................332
3.2. Art. 10 ustawy o NIK a inne regulacje prawne związane 

z jawnością życia publicznego  ...................................................................................... 333
3.3. Formalne warunki upublicznienia informacji  .......................................................339

CZĘŚĆ VI. ZAWIADOMIENIA W SPRAWIE NARUSZENIA PRAWA  ................................343
1. Zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach (Zbigniew Wrona)  .......345

1.1. Uwagi ogólne  ....................................................................................................................... 345
1.2. Podstawy prawne zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach  .........345
1.3. Kwestia ustaleń co do winy i społecznej szkodliwości czynu  .........................349
1.4. Forma i treść zawiadomienia  ....................................................................................... 351
1.5. Zawiadomienia na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy o NIK 

jako element procesu kontrolnego oraz zadania kontrolerów  ......................352
1.6. Status prawny i uprawnienia procesowe NIK w postępowaniu karnym 

po wniesieniu zawiadomienia ..................................................................................... 354
1.7. Zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach w praktyce NIK  ..........356

2. Zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
(Maciej Berek)  .................................................................................................................................361

2.1. Pojęcie dyscypliny finansów publicznych  ............................................................... 361
2.2.  Tryb składania zawiadomień o naruszeniu 

dyscypliny finansów publicznych  ...............................................................................362
2.3. Zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 

w praktyce NIK  ................................................................................................................... 370

3. Zawiadomienia o innych czynach (Zbigniew Wrona)  ...................................................373
3.1. Uwagi ogólne  ....................................................................................................................... 373
3.2. Rodzaje czynów objętych obowiązkiem zawiadomienia  .................................373
3.3. Zawiadomienia o innych czynach w praktyce NIK  ..............................................378

Bibliografia  .......................................................................................................................................... 383
Wykaz aktów prawnych  ................................................................................................................. 393



10 

Wykaz skrótów

Akty prawne:

kc – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.
kks – ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dz. U. z 2017 r.  
poz. 2226, ze zm.
kp – ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.
kpa – ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,  
Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.
kpk – ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1904, ze zm.
kpw – ustawa z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykrocze-
nia, Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, ze zm.
kro – ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1257, ze zm.
ksh – ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1577
ppsa – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi, Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm.
pzp – ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U z 2017 r. poz. 
1579, ze zm.
statut NIK – Statut Najwyższej Izby Kontroli stanowiący załącznik do zarządzenia 
nr 11 Marszałka Sejmu z 26 sierpnia 2011 r., opublikowany na stronie www.bip.nik.
gov.pl/podstawy-prawne-dzialania-nik/akty-prawne/statut
udip – ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1764, ze zm.
ustawa o NIK – ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli,  
Dz. U. z 2017 r., poz. 524
ustawa nowelizująca – ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1482
zarządzenie w sprawie kontroli – zarządzenie Nr 9/2012 z 29 marca 2012 r. 
w sprawie szczegółowych zasad przygotowywania kontroli, zadań kontrolerów oraz 
zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli, opublikowane w BIP
zarządzenie w sprawie jakości kontroli – zarządzenie Nr 73/2014 Prezesa NIK 
z 13 października 2014 r. w sprawie systemu zapewnienia jakości procesu kontrol-
nego w Najwyższej Izbie Kontroli, ze zm., niepublikowane



Wykaz skrótów

Inne:

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Dz. U. – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
ETO – Europejski Trybunał Obrachunkowy
GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
M.P. – Monitor Polski
NBP – Narodowy Bank Polski
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
NOK – najwyższy organ kontroli
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy
RPD – Rzecznik Praw Dziecka
RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich
RIO – regionalne izby obrachunkowe
SN –  Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
UZP – Urząd Zamówień Publicznych
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny
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skiej Akademii Nauk. Pełnił funkcję dyrektora Biura Legislacyjnego w Kancelarii Se-
natu, a następnie był Szefem Kancelarii Senatu. Współautor komentarza do ustawy 
o NIK oraz wielu innych publikacji dotyczących statusu prawnego i organizacji NIK
oraz kompetencji i odpowiedzialności kontrolerów NIK.

Zbigniew Wrona jest doktorem nauk prawnych, radcą Prezesa NIK pełniącym 
obowiązki dyrektora Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego, radcą 
prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, adiunktem na Wydziale 
Administracji Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie. W przeszło-
ści był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wielu publika-
cji z dziedziny prawa karnego procesowego oraz prawa administracyjnego. Wielolet-
ni dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji. W latach 2007–2011 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Następnie pełnił funkcję dyrektora Biura Analiz Sejmowych Kan-
celarii Sejmu.
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Wstęp
Jednym z podstawowych elementów ustroju współczesnych państw demokratycz-

nych jest istnienie niezależnego organu kontroli, którego podstawowym zadaniem 
jest kontrola prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków publicznych oraz 
wykonywania zadań przez organy administracji publicznej. W Polsce takim organem 
jest Najwyższa Izba Kontroli. Podstawowym celem NIK jest dostarczanie władzom 
publicznym i społeczeństwu rzetelnej wiedzy o stanie państwa i gospodarowaniu 
majątkiem lub środkami publicznymi. Podstawowa dewiza NIK, jako strażnika „gro-
sza publicznego”, brzmi: „Ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia odbie-
ra, wydatek onegoż usprawiedliwić winien”1.

 Do kompetencji tego organu należy również kontrola wykonywania zadań pu-
blicznych przez inne uprawnione podmioty oraz kontrola działalności innych jed-
nostek wykorzystujących majątek lub środki publiczne. W potocznym rozumieniu 
kontrola kojarzy się z organami uprawnionymi do podejmowania badań kontrolnych 
albo z wykonywaniem działalności kontrolnej. Działalność kontrolna – najogólniej 
mówiąc – polega na ustaleniu i opisaniu stanu faktycznego oraz porównaniu go ze 
stanem wymaganym określonym prawem, ale też wynikającym z norm technicznych 
czy wskazań ekonomicznych, oraz na dokonaniu oceny kontrolowanej działalności, 
a w razie stwierdzenia nieprawidłowości także sformułowaniu wniosków mających 
na celu zlikwidowanie tych nieprawidłowości.

Pojęcie „kontrola państwowa” przez długi czas było tradycyjnie stosowane  
dla oznaczenia najwyższych państwowych organów kontroli konstytucyjnie umoco-
wanych do realizacji funkcji kontrolnej, szczególnie wobec szeroko rozumianej ad-
ministracji2. Obecnie termin ten rozumiany jest nieco szerzej. Konstytucja i ustawa 
o NIK wprowadziły pojęcie „naczelnego organu kontroli państwowej”. Zatem NIK
jest naczelnym, ale nie jedynym organem kontroli państwowej. Wynika stąd, że po-
jęcia „kontrola państwowa” należałoby używać w odniesieniu do systemu organów
państwowych uprawnionych do podejmowania badań kontrolnych w wyznaczonym
obszarze.

1 Cytat z pisma ministra skarbu Księstwa Warszawskiego, Tadeusza Dembowskiego, wystosowanego 
w związku z pracami przygotowawczymi do dekretu z 14 grudnia 1808 roku o Głównej Izbie Obra-
chunkowej.

2 Patrz R. Szawłowski, Najwyższe państwowe organy kontroli II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004, s. 24.



14

Wstęp

W niniejszej monografii zajmujemy się kontrolą państwową w tradycyjnym zna-
czeniu. Nasze rozważania dotyczą zagadnień prawnoustrojowych, w tym statusu 
prawnego NIK i jej miejsca w systemie władz publicznych, relacji z Sejmem i inny-
mi organami kontroli. Dużą część rozważań poświęcamy ważnej części działalności 
NIK, jaką jest coroczna kontrola budżetowa, a także przedstawianie Sejmowi analizy 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz opinii w przedmiocie 
absolutorium dla Rady Ministrów.

Konstytucja RP oraz ustawa o NIK ustaliły pewien model działalności kontrol-
nej. Procedura kontrolna została sformalizowana. Rządzą nią zasady prawne, które 
czynią postępowanie kontrolne procesem usystematyzowanym, prowadzonym bez-
stronnie i obiektywnie przez niezależny organ. Procedura ta jest szeroko w monogra-
fii omówiona. Ten model działalności kontrolnej może być realizowany tylko przez 
profesjonalnie przygotowaną kadrę. Dlatego od kontrolerów wymaga się posiadania 
szerokiej wiedzy merytorycznej dotyczącej kontrolowanych obszarów, znajomości 
procedury kontrolnej oraz wielu innych kompetencji niezbędnych do zrealizowania 
celów kontroli. Bez fachowego korpusu kontrolerskiego trudno byłoby zrealizować 
misję NIK, którą jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla 
Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba też podkreślić, że prawa i obowiązki kontrolerów 
i podmiotów kontrolowanych zostały wyraźnie sformułowane w ustawie – zgodnie 
z wymogami demokratycznego państwa prawa. Normatywne rozwiązania określają-
ce ten model kontroli państwowej są zgodne ze standardami opracowanymi i przyję-
tymi do stosowania przez międzynarodowe organizacje najwyższych organów kon-
troli, których członkiem jest NIK.

Wykrywanie nieprawidłowości w działalności kontrolowanych podmiotów oraz 
proponowanie zmian są wyrazem dążenia do usprawniania państwa. Wyniki kontro-
li w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie organów władzy, a także na kształt 
obowiązującego prawa. Ważną kwestią jest tu więc konsekwentne monitorowanie 
wykorzystania uwag i realizowania wniosków pokontrolnych, także tych dotyczących 
stanowienia lub stosowania prawa. Z drugiej strony, stwierdzenie istnienia nieprawi-
dłowości szczególnie istotnych z punktu widzenia legalności, rzetelności, celowości 
czy gospodarności wymaga wdrożenia odpowiedniego reżimu odpowiedzialności. 
Służy temu instytucja zawiadomienia o czynach, za które przewidziana jest usta-
wowa odpowiedzialność. Także tej problematyce poświęcono w monografii wiele 
miejsca.

W działalności NIK równie istotną jak funkcja kontrolna jest funkcja informacyj-
na. Nie trzeba przekonywać o roli i wadze, jaką dla rządzących i opinii publicznej 
ma rzetelna informacja o sprawach będących przedmiotem kontroli. Realizacja funk-
cji informacyjnej materializuje się w upublicznianiu (głównie przez opublikowanie 
w BIP) wystąpień pokontrolnych i informacji o wynikach kontroli. Zawarty w tych 
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dokumentach opis ustaleń kontrolnych i ocena kontrolowanej działalności pozwa-
la na propagowanie dobrych praktyk albo – w razie stwierdzenia nieprawidłowości 
– podjęcie działań naprawczych. Publikowaniem dokumentów pokontrolnych NIK 
wpisuje się w realizację zasady jawności życia publicznego.

Dzieje najwyższych organów kontroli państwowej zostały zbadane i były przed-
miotem wielu ciekawych opracowań. Wystarczy wspomnieć znakomite dzieła A. Syl-
westrzaka3, R. Szawłowskiego4 czy też wydaną niedawno książkę D. Bolikowskiej  
i W. Robaczyńskiego5. Poznanie bogatej historii kontroli państwowej jest niezwy-
kle istotne w kontekście propedeutycznym. Pozwala lepiej zrozumieć zasady funk-
cjonowania organu sprawującego tę kontrolę w różnych momentach dziejów pań-
stwa polskiego. Prawie 100 lat doświadczeń i kształtowania procesu kontrolnego 
jest wartością bezcenną. W oparciu o te doświadczenia, a także w wyniku otwarcia 
się władz państwowych na międzynarodowe standardy, został ukształtowany model 
współczesnej kontroli państwowej. O ile historia Najwyższej Izby Kontroli jest do-
głębnie poznana, udokumentowana i opisana, to o aktualnym statusie prawnym Izby 
i jej funkcjonowaniu nie ma opracowań pozwalających kompleksowo zaznajomić się 
z instytucjami prawnymi regulującymi wszystkie aspekty funkcjonowania tego kon-
stytucyjnego organu. W dostępnym Komentarzu6 poszczególne kwestie zostały omó-
wione w powiązaniu z konkretnymi przepisami ustawy o NIK. Nie było tam miejsca 
na teoretyczne rozważania i definiowanie pojęć, które decydują o ustroju, zasadach 
i formach działania Izby. Niniejsza monografia jest niejako dopełnieniem publikacji 
mających na celu przybliżenie wiedzy o NIK i kontroli państwowej, a szczególnym 
powodem do jej przygotowania jest uczczenie jubileuszu 100-lecia istnienia NIK.

Istotny walor poznawczy i praktyczny tej publikacji polega na zaprezentowaniu po-
szczególnych instytucji prawnych w sposób całościowy i w ujęciu problemowym. Au-
torzy starali się zaprezentować różne poglądy i skonfrontować różne ujęcia omawia-
nych kwestii, mając nadzieję skłonić Czytelnika do własnych refleksji i przemyśleń. Jest 
to publikacja o charakterze naukowym, której Autorzy dokładali równocześnie starań, 
aby była ona przystępna także dla tych, których interesuje bardziej praktyczny aspekt 
realizowania przez NIK kontroli. W tym znaczeniu jest to książka, w której odnaleźć 
może interesujące fragmenty zarówno kontroler, jak i naukowiec, student, kierownik 
jednostki kontrolowanej czy szef komórki prawnej w kontrolowanym urzędzie.

3 A. Sylwestrzak, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 1997.
4 R. Szawłowski, Najwyższe państwowe organy kontroli w Polsce w XIX wieku. Główna Izba Obrachunko-

wa Księstwa Warszawskiego oraz Izba Obrachunkowa i Najwyższa Izba Obrachunkowa Królestwa Pol-
skiego, lata 1808–1866, Warszawa 1999; oraz wspomniane już opracowanie tego Autora, Najwyższe 
państwowe..., dz. cyt.

5 D. Bolikowska, W Robaczyński, Najwyższa Izba Kontroli. Tradycja i Nowoczesność, Warszawa 2014.
6 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do Ustawy o Najwyższej Izbie Kon-

troli, wyd. 3 zaktualizowane, Difin 2017.



Wstęp

Autorami są osoby, których doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno wie-
loletnią pracę w NIK, jak też pracę w innych organach publicznych. Ta umiejętność 
wieloaspektowego podejścia do ustrojowej funkcji NIK i wykonywanych przez Izbę 
kontroli wydaje się być jedną z największych zalet książki.

W imieniu autorów składam podziękowania recenzentom Panom dr. hab. Z. Cie-
ślakowi oraz dr. W. Robaczyńskiemu za wnikliwe i szczegółowe uwagi, które były dla 
nas cennymi wskazówkami i pozwoliły na pełniejsze ujęcie prezentowanych zagad-
nień.

Podziękowania kierujemy także pod adresem Panów Krzysztofa Kwiatkowskie-
go Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Andrzeja Stycznia Dyrektora Generalnego 
za życzliwe podejście do inicjatywy wydania tej książki.

Elżbieta Jarzęcka-Siwik
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I.1. Pozycja ustrojowa NIK

1.1. Uwagi ogólne

Od początku funkcjonowania polskiego naczelnego organu kontroli państwowej 
jego pozycja ustrojowa była szczególna, choć w wybranych elementach odmienna 
w różnych okresach. Najwyższa Izba Kontroli Państwa powołana w 1919 roku została 
podporządkowana bezpośrednio Naczelnikowi Państwa, ale sprawozdania z działal-
ności składać miała Sejmowi. Dekret kreujący Izbę ustanawiał także zasadę kolegial-
ności w działalności Izby, urzeczywistnianą przez powołanie kolegium.

Konstytucjonalizacja organu kontroli państwowej nastąpiła w Konstytucji marco-
wej z 1921 r. Przepis odnoszący się do Izby umieszczono w rozdziale „władza usta-
wodawcza”. Działalność Izby oparta była na zasadach kolegialności i niezależności 
sędziowskiej członków kolegium. Uchwalona w tym samym roku ustawa o kontro-
li państwowej stanowiła, że kontrola państwowa jest władzą działającą kolegialnie, 
niezależnie od rządu, podległą Prezydentowi RP. Także ustawa z 1949 r. gwaranto-
wała Izbie niezależność od rządu, Izbę podporządkowano Sejmowi. Prezes NIK od-
powiadał przed Sejmem właśnie, a jednocześnie wchodził w skład powołanej ówcze-
śnie Rady Państwa. W latach 1952–1957, po likwidacji NIK, funkcjonowało Minister-
stwo Kontroli Państwowej, ale już w 1957 r. uchwalono nową ustawę o Najwyższej 
Izbie Kontroli opartą na zasadzie kolegialności działania i niezależności od organów 
administracji rządowej. Kolejna ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z 1976 r. uczyniła 
z NIK organ administracji rządowej. Następną ustawą z 1980 r. przywrócono podle-
głość NIK Sejmowi7. Kolejna z uchwalonych ustaw (z 1994 r.) obowiązuje nadal. Poza 
stosunkowo krótkimi interwałami, w których funkcję Izby przejęła administracja rzą-
dowa lub w których Izbę postrzegano jako składową administracji rządowej, naczel-
ny organ kontroli państwowej cieszył się przywilejem szczególnego ustrojowego ure-
gulowania i powiązania funkcjonalnego z innymi najwyższymi organami w państwie, 
w szczególności z Sejmem jako organem władzy ustawodawczej.

Obecna pozycja ustrojowa określona jest w przepisach Konstytucji w art.  
202–207 umiejscowionych w ramach rozdziału IX ustawy zasadniczej zatytułowane-
go „Organy kontroli państwowej i ochrony prawa”. Ustrój, zadania oraz tryb działania 

7 B. Starzec, Najwyższa Izba Kontroli, [w:] Administracja Publiczna, t. I, Ustrój administracji państwo-
wej centralnej. Komentarz, red. B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, C.H.Beck, Warszawa 2012,  
s. 280–283, oraz przywołany tam A. Sylwestrzak, Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospo-
litej Polskiej, Gdańsk 2004. Zob. też wyczerpujące opracowanie R. Szawłowski, Najwyższe państwo-
we..., dz. cyt.

1. Pozycja ustrojowa NIK
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NIK uregulowany jest oczywiście także przez ustawę o NIK. Nie sposób nie zauwa-
żyć, że przepisy konstytucyjne stanowią powielenie – biorąc pod uwagę chronologię 
uchwalania tych aktów – odpowiednich przepisów ustawy o NIK. Wyjaśnieniem tego 
jest fakt, że prace nad projektem Konstytucji prowadzone były krótko po uchwale-
niu ustawy o NIK. Jako że w ustawie o NIK zawarto przepisy o tak podstawowym  
dla funkcjonowania NIK znaczeniu, że mogły być one wprost przeniesione do tekstu 
Konstytucji, autorzy projektu ustawy zasadniczej skorzystali z takiego właśnie roz-
wiązania. Zaletą tej konstrukcji jest niewątpliwe potwierdzenie, że ustrojodawca po-
dziela ten sposób postrzegania NIK w strukturze organów państwa, który przyjęto 
w ustawie o NIK. Wadą jest natomiast ryzyko uznania, że skoro tak samo brzmiące 
przepisy Konstytucji i ustawy posługują się identycznymi pojęciami, to zakresy zna-
czeniowe tych pojęć – w ramach wykładni Konstytucji i ustawy – są zawsze identycz-
ne. Założenie takie jest niezgodne z podstawową regułą interpretacji ustawy zasad-
niczej, zgodnie z którą pojęcia konstytucyjne mają często swoje autonomiczne zna-
czenia, odmienne (w różnych znaczeniach tej odmienności) od tych samych pojęć 
zastosowanych w ustawach.

Kluczowym przepisem determinującym ustrojową pozycję NIK jest art. 202 ust. 1 
Konstytucji. Treść tego przepisu pozwala wskazać po pierwsze, że NIK jest orga-
nem konstytucyjnym, po drugie, że jest organem kontroli, i po trzecie, że jest na-
czelnym organem kontroli8. NIK jest więc organem państwa, czyli jest jednostką wy-
odrębnioną w strukturach władzy państwowej i posiadającą własną, przysługującą 
tylko jej nazwę, mającą własny substrat osobowy, upoważnioną do wykonywania 
władztwa państwowego za pomocą własnych kompetencji określonych w Konstytu-
cji i ustawach9. Stwierdzenie, że NIK jest konstytucyjnym organem państwa, oparte 
jest na fakcie kreacji (w sensie ustanowienia normy ustrojowej, a nie faktycznej kre-
acji) Izby przez przepis Konstytucji10. NIK stanowi element ustroju państwa ustano-
wionego przez ustawę zasadniczą. Tym samym istnienie Izby w jej obecnym kształcie 
jest gwarantowane stabilnością Konstytucji. Nie oznacza to oczywiście, że Konsty-
tucja nie może podlegać zmianom, ale są to zmiany o charakterze fundamentalnym  
dla państwa, dlatego ich wprowadzenie jest limitowane już choćby szczególną pro-
cedurą określoną w art. 235 Konstytucji. Stabilność istnienia i ustroju Izby stano-
wi więc pochodną domniemanej stabilności ustawy zasadniczej, co najmniej w jej 

8 Por. M. Stębelski, Teza 6–9 do art. 202, [w:] Konstytucja RP, t. II, Komentarz. Art. 87–243, red. M. Safjan, 
M. Bosek, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 1362–1364.

9 W. Sokolewicz, Teza 3 do art. 202, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III,  
red. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003 (w publikacji nie zastosowano numeracji 
stron).

10 Zob. uwagi o „doniosłości” art. 202 Konstytucji kreującego NIK na poziomie konstytucyjnym, określa-
jącego jej ustrojowe usytuowanie oraz sposób działania – M. Stębelski, Teza 3 do art. 202, [w:] Konsty-
tucja RP..., dz. cyt., s. 1361.



21 

Maciej Berek

podstawowych elementach. Uregulowanie istnienia NIK w przepisach ustrojowych 
w konsekwencji oznacza także, że sprawa jej generalnej relacji (w płaszczyźnie or-
ganizacyjno-ustrojowej, a nie funkcjonalnej) do innych władz państwowych także 
została rozstrzygnięta przez normy prawne o najwyższej mocy11.

NIK jest organem kontroli państwowej. Wyodrębnienie organu kontroli państwo-
wej spośród innych organów kontroli dokonywane jest przede wszystkim ze wzglę-
du na szeroko określony przedmiot tej kontroli – jest nim funkcjonowanie państwa 
w szeregu jego funkcji i działań organów państwa oraz sposób gospodarowania środ-
kami publicznymi12. Poza szerokim zakresem przedmiotowym, kontrolę państwową 
wyróżnia wieloaspektowość i kompleksowość oraz zróżnicowane kryteria, według 
których dokonywana jest ocena skontrolowanej działalności13. Kontrola państwo-
wa przez dostarczanie informacji służy realizowaniu funkcji kontrolnej przez Sejm 
względem rządu14 – co zostanie omówione szczegółowiej w dalszej części.

Fakt, że NIK jest naczelnym organem kontroli, uwidacznia się w tym, że ma naj-
szersze kompetencje spośród organów państwowych sprawujących funkcję kontrol-
ną oraz w relacji NIK do innych organów kontroli. Wiodąca (naczelna) rola NIK wśród 
organów kontroli widoczna jest w zadaniach, które nałożono na NIK w art. 203 Kon-
stytucji – czyli w zakresie podmiotowym i przedmiotowym kontroli oraz katalogu 
kryteriów kontrolnych15. Zakres kompetencji kontrolnych NIK pokrywa się – w odpo-
wiednich obszarach – z kompetencjami innych organów kontroli, co ma uzasadnienie 
w postawionym przed NIK celu dokonywania kompleksowej oceny funkcjonowania 
państwa i gospodarowania środkami publicznymi16. Relacja NIK i innych organów 
kontroli wyraźnie wskazuje na naczelną pozycję Izby. Zgodnie z art. 12 ustawy o NIK, 
organy kontroli, rewizji i inspekcji działające w administracji rządowej i samorządzie 
terytorialnym współpracują z NIK i są obowiązane do udostępniania NIK, na jej wnio-
sek, wyników kontroli przeprowadzonych przez te organy. NIK ma także prawo za-
żądania od tych organów wspólnego przeprowadzenia kontroli (pod kierownictwem 
NIK) albo przeprowadzenia kontroli doraźnych przez te organy17.

11 P. Sarnecki, Relacje Najwyższej Izby Kontroli z polskim parlamentem, Kontrola Państwowa, 2014 numer 
jubileuszowy, s. 89.

12 Por.: „kontrola państwowa różni się od innych całościowym przedmiotem, punktem widzenia, jaki 
stanowi dla niej interes ogólnopaństwowy, a nie branżowy” – W. Sokolewicz, Teza 6 do art. 202, [w:] 
Konstytucja… t. III, dz. cyt.

13 M. Stębelski, Teza 8 do art. 202, [w:] Konstytucja RP..., dz. cyt., s. 1363.
14 W. Sokolewicz oraz M. Stębelski – tamże.
15 M. Niezgódka-Medek, Pozycja ustrojowa Najwyższej Izby Kontroli, Kontrola Państwowa, 2013/3, s. 33.
16 Tak M. Niezgódka-Medek, Zadania i zakres działania Najwyższej Izby Kontroli, [w:] E. Jarzęcka-Siwik, 

T. Liszcz, M. Niezgódka-Medek, W. Robaczyński, Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Wy-
dawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, s. 17.

17 Więcej na temat tych organów i ich relacji wobec NIK – zob. rozdział I.4. NIK a inne organy kontroli.

1. Pozycja ustrojowa NIK
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Odrębną konstytucyjną cechą działalności Izby jest kolegialność (art. 202 ust. 3 
Konstytucji i art. 1 ust. 3 ustawy o NIK), która przejawia się przede wszystkim 
w szczególnej pozycji i zakresie kompetencji przypisanych Kolegium NIK18 oraz w ko-
legialnym rozstrzyganiu zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych19, innych niż za-
strzeżenia podlegające rozpatrzeniu przez Kolegium właśnie. O ile więc ustaleń kon-
trolnych dokonuje kontroler jednoosobowo (albo w ramach zespołu kontrolerów), 
o tyle o sposobie ujęcia tych ustaleń w dokumencie pokontrolnym oraz o sposobie 
dokonania oceny skontrolowanej działalności decyduje – w wypadku różnicy zdań 
między kontrolerem, a kontrolowanym – kolegialne ciało funkcjonujące w ramach 
struktury organizacyjnej NIK.

1.2. Niezależność NIK

Fundamentalną cechą ustrojową NIK jest jej niezależność jako organu kontroli 
państwowej. Wymóg takiej niezależności naczelnego organu kontroli jest międzyna-
rodowym standardem. W tzw. Deklaracji z Limy przyjętej przez IX Kongres Między-
narodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI)20, w części II od-
noszącej się do niezależności, w art. 5 wskazano, że najwyższy organ kontroli może 
wypełniać swoje zadania obiektywnie i skutecznie tylko wtedy, gdy jest niezależny 
od jednostek kontrolowanych i chroniony przed zewnętrznymi wpływami. W przy-
wołanym przepisie zastrzeżono jednocześnie, że instytucje państwowe nie mogą 
być całkowicie niezależne, ponieważ stanowią część składową państwa jako całości. 
Najwyższy organ kontroli powinien jednak mieć funkcjonalną i organizacyjną nieza-
leżność, niezbędną do wypełniania jego zadań. Deklaracja z Limy wymaga, aby usta-
nowienie najwyższego organu kontroli i konieczny stopień jego niezależności zosta-
ły określone w Konstytucji, natomiast szczegóły mogą być określone w akcie rangi 
ustawowej. Ponadto w art. 8, umiejscowionym w rozdziale III Deklaracji, regulującym 
stosunki z parlamentem, rządem i administracją, wskazano, że niezależność najwyż-
szego organu kontroli, zagwarantowana przez Konstytucję i ustawy, zapewniać ma 
bardzo wysoki stopień samodzielności, nawet jeżeli najwyższy organ kontroli dzia-
ła jako przedstawiciel parlamentu i podejmuje kontrolę na jego zlecenie, a stosun-
ki pomiędzy najwyższym organem kontroli a parlamentem powinny być określone 
w Konstytucji.

Wynikająca z przepisów Konstytucji oraz ustawy o NIK pozycja ustrojowa Izby 
odpowiada wszystkim przywołanym powyżej standardom21. Na niezależność tę skła-

18 Omawianych szczegółowo w rozdziale I.3. Rola i zadania Kolegium NIK.
19 Zob. rozdział III.8. Zaskarżanie wyników kontroli.
20 https://www.nik.gov.pl/plik/id,2049.pdf. Dostęp na dzień 20.10.2017 r.
21 „Polska realizuje międzynarodowe standardy dotyczące statusu prawnego najwyższego organu kon-

troli. Co więcej – wydaje się, że realizuje je w większym zakresie niż niektóre kraje UE.” – J. Mazur, Sto-
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dają się umocowanie Izby i określenie jej funkcji na poziomie konstytucyjnym oraz 
organizacyjna i funkcjonalna niezależność w realizacji tej funkcji (z wyjątkami wy-
nikającymi z prawnie zdefiniowanej podległości Izby Sejmowi, co zostanie omówio-
ne poniżej).

NIK, podobnie jak inne konstytucyjne organy państwa, ma także zagwarantowa-
ną niezależność od władzy wykonawczej w określaniu swojego planu finansowego. 
Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych22 oraz z art. 26 ust. 1 usta-
wy o NIK, minister właściwy do spraw finansów publicznych, przygotowując projekt 
ustawy budżetowej, włącza do niego projekt budżetu NIK zawierający plan docho-
dów i wydatków NIK, przygotowany przez Izbę (uchwalony przez Kolegium NIK). 
Zmiana wartości wynikających z tego planu może być wyłącznie pochodną decyzji 
parlamentu uchwalającego ustawę budżetową23.

Przede wszystkim jednak, przepisy ustrojowe i ustawowe gwarantują Izbie nie-
zależność w realizowaniu funkcji kontrolnej. Niezależność NIK jako naczelnego or-
ganu kontrolnego oznacza swobodę podejmowania decyzji przez Izbę na kolejnych 
etapach szeroko rozumianego procesu kontrolnego, w tym na etapach:

– planowania kontroli i podejmowania decyzji o podjęciu kontroli (z omówionymi 
poniżej wyjątkami dotyczącymi relacji z innymi konstytucyjnymi organami władzy),

– doboru jednostek kontrolowanych w ramach realizowanej kontroli,
– metodyki kontroli,
– realizowania (przebiegu) kontroli,
– ustalania wyników kontroli.
Szczególnego zaakcentowania wymaga fakt, że ustalenia kontroli oraz sformuło-

wane na jej podstawie oceny podlegają weryfikacji wyłącznie w ramach procedury 
prowadzonej właśnie przez NIK. Nie podlegają one zewnętrznej weryfikacji, żaden ze-
wnętrzny organ lub inny podmiot nie może władczo wpłynąć na treść rozstrzygnię-
cia podejmowanego w tym zakresie przez Izbę. Obowiązujące procedury rozpatrywa-
nia zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych24 gwarantują podejmowanie rozstrzygnięć 
przez osoby wchodzące w skład struktury organizacyjnej NIK, działające w warunkach 
osobistej niezależności w podejmowanych decyzjach. Obowiązująca procedura gwa-
rantuje więc autonomię NIK jako naczelnego organu kontroli w ustaleniu wyników 
kontroli, co jest zgodne z międzynarodowymi standardami audytu publicznego.

sowanie międzynarodowych standardów dotyczących statusu prawnego najwyższego organu kontroli 
w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Kontrola Państwowa, numer specjalny/2002, w publikacji nie 
zastosowano numeracji stron.

22 Ustawa z 27 sierpnia 2009 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.
23 O znaczeniu niezależności finansowej naczelnego organu kontroli na etapie planowania swojego bu-

dżetu oraz jego realizacji, na tle art. 7 Deklaracji z Limy, pisze F. Fiedler, Niezależność najwyższego or-
ganu kontroli, Kontrola Państwowa 2005/1, s. 86 i 88.

24 Omówione szczegółowo w rozdziale III.8. Zaskarżanie wyników kontroli.

Maciej Berek 1. Pozycja ustrojowa NIK
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Jako element niezależności Izby postrzegać należy także immunitet formalny 
przysługujący Prezesowi NIK oraz przysługujący mu przywilej nietykalności (art. 206 
Konstytucji i art. 18 ustawy o NIK). Instytucja ta omawiana jest szczegółowo w dal-
szej części książki25, w tym miejscu należy jednak wskazać na związek pomiędzy 
gwarancjami niezależności Prezesa NIK a niezależnością instytucji, którą on kieru-
je. Istotą immunitetu formalnego jest brak możliwości – co do zasady – zatrzymania 
takiej osoby, a więc stworzenie mechanizmu chroniącego przed intencjonalnym lub 
wadliwym działaniem organów władzy wykonawczej, które w ujęciu teoretycznym 
mogłoby oddziaływać hamująco lub wprowadzać element presji na piastuna określo-
nego stanowiska. Prawne wyeliminowanie takiego ryzyka, stworzenie sformalizowa-
nego mechanizmu, w którym represyjne działania władzy wykonawczej uzależnio-
ne są od uprzedniej zgody władzy ustawodawczej na uruchomienie całej procedury, 
z pewnością wzmacnia niezależność osoby zajmującej takie stanowisko. W wypad-
ku Prezesa NIK, który kieruje Izbą i wypełnia szereg zadań związanych z organizacją 
tej instytucji, ale przede wszystkim jest także bezpośrednio zaangażowany – w za-
kresie określonym ustawą o NIK – w planowanie i przebieg procesów kontrolnych, 
mechanizm indywidualnej ochrony stanowi składową niezależności całej instytucji.

W podobny sposób postrzegać należy rozwiązania prawne odnoszące się do osób 
piastujących kierownicze stanowiska w NIK oraz kontrolerów, które służyć mają eli-
minowaniu ryzyka różnego rodzaju oddziaływań na te osoby. Dotyczy to osób, któ-
re nadzorują przygotowanie i przebieg kontroli, wykonują czynności kontrolne lub 
włączone są w procedurę kontrolną na etapie rozstrzygania zastrzeżeń do wystąpień 
pokontrolnych kierowanych do komisji rozstrzygającej albo do Kolegium NIK. Zasto-
sowane rozwiązania prawne to:

– zakaz zajmowania przez prezesa NIK innego stanowiska, z wyjątkiem stano-
wiska profesora szkoły wyższej (art. 205 ust. 2 Konstytucji i art. 19 ustawy o NIK);

– zakaz wykonywania przez prezesa NIK innych zajęć zawodowych (art. 205 ust. 2 
Konstytucji i art. 19 ustawy o NIK);

– zakaz przynależności prezesa NIK do partii politycznej (art. 205 ust. 3 Konsty-
tucji i art. 19 ustawy o NIK);

– zakaz prowadzenia przez prezesa NIK działalności publicznej niedającej się po-
godzić z godnością jego urzędu (art. 205 ust. 3 Konstytucji i art. 19 ustawy o NIK);

– analogiczne zakazy odnoszące się do wiceprezesa NIK oraz dyrektora general-
nego NIK (art. 21 ust. 4 w zw. z art. 19 ustawy o NIK);

– zakaz łączenia funkcji prezesa NIK z mandatem posła (art. 103 ust. 1 Konstytu-
cji) i senatora (art. 108 w zw. z art. 103 ust. 1 Konstytucji);

25  Zob.: rozdział I.2. Status prawny oraz prawa i obowiązki Prezesa NIK.
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– zakaz łączenia funkcji prezesa NIK z mandatem posła do Parlamentu Europej-
skiego (art. 334 § 2 Kodeksu wyborczego26 w zw. z art. 103 ust. 1 Konstytucji);

– zakaz łączenia funkcji wiceprezesa NIK oraz dyrektora generalnego NIK z man-
datem posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub radnego (art. 21 ust. 5 
ustawy o NIK).

Kolejnym mechanizmem prawnym, którego bezpośrednim adresatem są poszcze-
gólne osoby wykonujące czynności kontrolne, a który stanowi element kreowania 
instytucjonalnej niezależności NIK, jest immunitet ustanowiony w art. 88 ustawy 
o NIK. Zgodnie z tym przepisem kontrolerzy, a także wiceprezesi i dyrektor general-
ny, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej z powodu swoich czyn-
ności służbowych bez uprzedniej zgody Kolegium NIK, a prezes NIK – odpowied-
nio bez zgody Sejmu. Co ważne, ochrona ta ma zastosowanie także po ustaniu sto-
sunku pracy. Przepis ten oznacza, że gdyby w toku wykonywania czynności kontrol-
nych ewentualnie doszło do popełnienia przez kontrolera czynu, który wypełniałby 
znamiona przestępstwa (np. przez niedopełnienie obowiązków albo przekroczenie 
uprawnień), to możliwość pociągnięcia kontrolera do odpowiedzialności uzależniona 
będzie od decyzji Kolegium. Kolegium powinno, poza oceną indywidualnych elemen-
tów danego zachowania, rozważyć, czy wyrażenie zgody na pociągnięcie kontrolera 
do odpowiedzialność karnej w danym wypadku nie będzie negatywnie skutkować 
dla swobody wykonywania kontroli przez pozostałych kontrolerów. Kontrolerzy po-
winni bowiem pozostawać w uzasadnionym przekonaniu, że jeżeli wykonują swoje 
zadania sumiennie i należycie, to nie będą poddawani następczej presji związanej 
z próbą wszczynania postępowań karnych dotyczących ich czynności służbowych.

1.3. Podległość NIK Sejmowi

Zgodnie z art. 202 ust. 3 Konstytucji (i odpowiednio art. 1 ust. 2 ustawy o NIK), 
Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi. Wskazana w tych przepisach podległość 
jest kluczowym pojęciem definiującym relację pomiędzy NIK a Sejmem. Podległość 
w rozumieniu przywołanych przepisów nie oznacza organizacyjnego podporządko-
wania NIK Sejmowi27. Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując sprawę zgodności z Kon-
stytucją przepisu ustawy o NIK upoważniającego Marszałka Sejmu do nadawania NIK 
statutu, określił tę podległość jako więź ustrojowo-prawną, której treść wypełniają 
szczegółowe postanowienia Konstytucji, w szczególności art. 204, 205, 206 i 226. 

26 Ustawa z 5 stycznia 2011 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 15, ze zm.
27 „Relacja podległości wynikająca z art. 202 ust. 2 Konstytucji RP nie wiąże się z podporządkowaniem 

Sejmowi naczelnego organu kontroli. Stałoby to bowiem w sprzeczności co najmniej z charakte-
rem prawnym NIK (art. 202 ust. 1 Konstytucji)” – M. Stębelski, Teza 11 do art. 202, Konstytucja RP...,  
dz. cyt., s. 1365.

Maciej Berek 1. Pozycja ustrojowa NIK
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Trybunał podkreślił, że w każdym razie opisana podległość nie może dawać podsta-
wy do naruszenia istoty samodzielności NIK28.

Podległość NIK Sejmowi odnosi się do kilku odrębnych obszarów: personalnego, 
organizacyjnego, dotyczącego elementów procesu kontrolnego. Zakresy te są różno-
rodnie klasyfikowane29, nie wpływa to jednak na możliwość zaprezentowania za-
mkniętego katalogu instytucji prawnych, które składają się na ich treść.

Stosunek podległości NIK względem Sejmu jest nierozerwalnie związany z fak-
tem, że jednym z podstawowych celów działalności kontrolnej Izby jest dostarcza-
nie Sejmowi fachowej i rzetelnej informacji o działalności organów państwowych, 
co z kolei umożliwia Sejmowi dokonanie ich oceny30. Jedną z funkcji sprawowanych 
przez Sejm, przede wszystkim w relacji do Rady Ministrów, jest funkcja kontrolna. 
Informacje dostarczane Sejmowi przez NIK o stanie spraw publicznych mają istotne 
znacznie w wykonywaniu tejże funkcji kontrolnej przez Sejm. Realizacja obowiązku 
informacyjnego przez NIK ma w szczególności umożliwić Sejmowi sprawowanie kon-
troli nad polityką budżetową rządu.

Zgodnie z art. 204 ust. 1 Konstytucji, NIK przedkłada Sejmowi:
1) analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,
2) opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów31,
3) informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia – określone w ustawie.
Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o NIK uszczegóławia dokumenty wskazane powyżej 

w pkt 3 jako:
– informacje o wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub jego organy;
– informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezydenta, Pre-

zesa Rady Ministrów oraz innych ważniejszych kontroli;
– wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związa-

nych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne;
– wystąpienia zawierające wynikające z kontroli zarzuty dotyczące działalności 

osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi, Pre-
zesa Narodowego Banku Polskiego i osób kierujących najważniejszymi instytucjami 
państwowymi (wymienionymi w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK);

– analizę wykorzystania wynikających z kontroli wniosków dotyczących stano-
wienia lub stosowania prawa.

28 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 1998 r., K 21/98, OTK ZU 7/1998, poz. 116.
29 Przykładową klasyfikacją jest wyróżnienie w stosunku podległości elementów: informacyjnych, per-

sonalnych, organizacyjnych – M. Niezgódka-Medek, Zadania…, dz. cyt., s. 17; a w innym ujęciu: orga-
nizacyjnych, kreacyjnych, funkcjonalnych – W. Sokolewicz, Teza 10 do art. 202, [w:] Konstytucja... t. III, 
dz. cyt.; taką klasyfikację proponuje też P. Sarnecki, Relacje Najwyższej Izby Kontroli…, dz. cyt., s. 97.

30 M. Stębelski, Teza 2 do art. 204, [w:] Konstytucja RP..., dz. cyt., s. 1389.
31 Znaczenie ustrojowe analizy i opinii omówione zostało w rozdziale II.2. Kontrola wykonania budżetu 

państwa.
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Podstawowe znacznie mają oczywiście informacje o wynikach kontroli. Ich przed-
kładanie Sejmowi, a tym samym dostarczanie Sejmowi rzetelnych informacji o sta-
nie spraw publicznych ilustruje, służebny wobec Sejmu, charakter kontroli państwo-
wej32. Sejm poddaje procedowaniu wszystkie przedłożone przez NIK dokumenty33.

W konsekwencji istotnym elementem prawnej relacji między NIK a Sejmem jest 
także wskazanie Sejmu jako pierwszego adresata informacji o wynikach kontroli 
(art. 64 ust. 1 ustawy o NIK). Informacje te następnie podawane są do wiadomo-
ści publicznej, ale ich pierwotnym adresatem jest Sejm (obok Sejmu także Prezy-
dent i Prezes Rady Ministrów). W typowej sytuacji informacja o wynikach kontroli, 
po jej podpisaniu, przesyłana jest właściwym naczelnym lub centralnym organom 
państwowym, które w terminie 14 dni od dnia otrzymania mogą przedstawić swoje 
stanowisko. Stanowisko takie nie zmienia podpisanej już treści informacji, jest ono 
natomiast do tej informacji dołączane. Prezes NIK może do tego stanowiska przed-
stawić swoją opinię, która także jest do informacji załączana. W wypadku aktywności 
obydwu stron dokument zatytułowany „informacja o wynikach kontroli” – zarówno 
w publikacji papierowej, jak i udostępniany elektronicznie – obejmuje trzy części: za-
sadniczą część informacji opracowaną autonomicznie przez Izbę, stanowisko organu 
państwowego, opinię Prezesa NIK do stanowiska. Dopiero taka kompletna informacja 
przekazywana jest Marszałkowi Sejmu. Szczególna relacja pomiędzy Sejmem a Izbą 
ujawnia się jednak także w tym, że na żądanie Sejmu informacje o wynikach kontro-
li przekazuje się niezwłocznie, bez oczekiwania na wskazane powyżej stanowisko 
(art. 64 ust. 3). Pewne wątpliwości może budzić fakt, że o wcześniejsze przekazanie 
informacji musi do NIK wystąpić Sejm. Wprawdzie to Sejm jest adresatem informa-
cji o wynikach kontroli, ale konieczność podejmowania uchwały przez Izbę (a tylko 
w takiej formie organ kolegialny może wyrazić swoje żądanie) wydaje się konstrukcją 
trudną do zastosowania w praktyce. Inną przesłanką wcześniejszego (bez pozyska-
nia stanowiska odpowiedzialnego organu) przekazania informacji o wynikach kon-
troli jest wystąpienie szczególnie ważnych okoliczności. Ta druga przesłanka podle-
ga ocenie Prezesa NIK i to on podejmuje decyzję o działaniu z powołaniem się na jej 
zaistnienie (art. 64 ust. 3 ustawy o NIK).

Podległość NIK Sejmowi nie wpływa na fundamentalną zasadę niezależności NIK 
w dokonywaniu ustaleń kontrolnych oraz formułowaniu ocen pokontrolnych. Tak-
że Sejm nie jest uprawniony do ingerowania w te ustalenia i oceny w znaczeniu mo-
dyfikowania, uzupełniania itp. Sejm i jego organy mogą poddać dokumenty przed-
kładane przez NIK debacie i w ten sposób wyrazić swój pogląd, także krytyczny, nie 

32 M. Stębelski, Teza 3 do art. 204, [w:] Konstytucja RP..., dz. cyt., s. 1390.
33 Zob. art. 126 ust. 1–3 uchwały Sejmu z 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,  

M. P. z 2012 r., poz. 32, ze zm. – zwany dalej Regulaminem Sejmu.
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wpłynie to jednak na brzmienie samych dokumentów. Sejm oraz jego organy mają 
natomiast prawo zlecania Izbie przeprowadzenia kontroli (art. 6 ust. 1). Jest to kon-
strukcja o charakterze wyjątkowym, kreująca jedyne w swoim rodzaju uprawnienie 
do władczego oddziaływania przez Sejm na NIK w tym elemencie procedury kontrol-
nej, którym jest podjęcie decyzji o przeprowadzeniu kontroli, a tym samym rozstrzy-
gnięciu jej zakresu przedmiotowego. Zlecenie może także wskazywać na zakres pod-
miotowy kontroli i tak wskazany zakres byłby dla Izby wiążący, ale należyta realizacja 
zleconej kontroli może wymagać poszerzenia zakresu podmiotowego, co należałoby 
traktować jako dopuszczalne, bo uzasadnione metodyką kontroli i doświadczeniem 
kontrolerów Izby, jakie jednostki należy skontrolować, aby zrealizować przedmiot 
zleconej kontroli.

Istotnym elementem podległości jako więzi pomiędzy NIK a Sejmem jest ustawo-
wa zasada odpowiedzialności Prezesa NIK, który kieruje Izbą, przed Sejmem za dzia-
łalność Izby (art. 13). Prezes odpowiada przed Sejmem za całą działalność Izby, 
co należy postrzegać po raz kolejny z zastrzeżeniem braku możliwości wpływania 
Sejmu na ustalenia kontrolne Izby. Sejm ma prawo oceniać np. organizację pracy, do-
bór tematów kontroli, efektywność procesu kontrolnego (rozumianą jako jego czaso-
chłonność lub pracochłonność), ale nie uzyskuje za pomocą tego narzędzia możliwo-
ści naruszania opisanej powyżej niezależności NIK w realizowaniu funkcji kontrolnej.

Z odpowiedzialnością Prezesa NIK przed Sejmem związany jest fakt, że NIK 
przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności (art. 204 ust. 2 
Konstytucji i art. 7 ust. 1a ustawy o NIK), które to sprawozdanie prezentuje na posie-
dzeniu Sejmu właśnie Prezes NIK. Podkreślić należy, że sprawozdanie dotyczy dzia-
łalności całej Izby. Sejm rozstrzygając o przyjęciu, względnie odrzuceniu sprawoz-
dania, nie wpływa na konstytucyjnie określoną kadencję Prezesa NIK. Prezes NIK  
nie ponosi przed Sejmem politycznej odpowiedzialności. Ewentualna krytyczna oce-
na działalności NIK dokonana przez Sejm nie może skutkować jakimikolwiek „sank-
cjami” wobec Prezesa NIK34. Odpowiedzialność Prezesa NIK przed Sejmem za działal-
ność Izby należy więc rozumieć głównie jako obowiązek stawiania się na posiedzenia 
Sejmu lub komisji sejmowych, względnie także Prezydium Sejmu lub przed Marszał-
kiem Sejmu i przedstawiania żądanych informacji, czy wyjaśnień dotyczących dzia-
łalności Izby. Przejawem odpowiedzialności Prezesa NIK przed Sejmem jest ocena 
dokonywana podczas rozpatrywania przez Sejm corocznego sprawozdania z działal-
ności NIK oraz posiedzenia komisji sejmowych zapoznających się z poszczególnymi 
informacjami o wynikach kontroli. Szczególną rolę odgrywa w tym zakresie sejmo-
wa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, która – z racji określonego w Regulami-
nie Sejmu zakresu właściwości35 – zajmuje się nie tylko wybranymi informacjami 

34 P. Sarnecki, Relacje Najwyższej Izby Kontroli…, dz. cyt., s. 91.
35 Zob. załącznik do Regulaminu Sejmu.
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o wynikach kontroli, ale także szeroko rozumianymi aspektami działalności NIK36. 
Reprezentowanie NIK w trakcie posiedzenia plenarnego Sejmu, przed Marszałkiem 
Sejmu lub Prezydium Sejmu jest zadaniem Prezesa (względnie, w szczególnych przy-
padkach wiceprezesów go zastępujących), ale w posiedzeniach komisji sejmowych 
uczestniczą, poza członkami kierownictwa, także pozostali upoważnieni pracowni-
cy Izby. Przedstawiciele Izby uczestniczą rocznie w ok. 60–70% posiedzeń komi-
sji sejmowych37. Zgodnie z art. 152 ust. 5 Regulaminu Sejmu, o terminie i porządku 
dziennym posiedzenia każdej komisji zawiadamia się m.in. Najwyższą Izbę Kontroli. 
Zgodnie natomiast z art. 153 ust. 3 Regulaminu, przedstawiciel NIK, który uczestni-
czy w posiedzeniu komisji, może zgłaszać uwagi do sprawozdań i informacji przed-
kładanych komisji przez przedstawicieli Rady Ministrów bądź inne osoby uczestni-
czące w posiedzeniu, a na żądanie komisji udziela wyjaśnień w sprawach kontroli 
przeprowadzonych przez Izbę.

Elementem podległości NIK wobec Sejmu jest przeprowadzanie zewnętrznego 
audytu gospodarki finansowej NIK. Audyt taki przeprowadza się nie rzadziej niż raz 
na 3 lata, służy on wyrażaniu opinii obejmującej w szczególności ocenę prawidło-
wości i wiarygodności rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Izby oraz ocenę 
sposobu prowadzenia gospodarki finansowej (art. 7a ustawy o NIK). Przeprowadze-
nie audytu zleca, podmiotowi wybranemu w ustawowo określonym trybie, Marsza-
łek Sejmu (art. 7b). Przeprowadzenie audytu należy postrzegać jako służące kontroli 
wykonania budżetu NIK, którą sprawuje Sejm (art. 26 ust. 3) i tym samym nienaru-
szające zasady niezależności NIK jako organu kontroli38.

Kolejnym elementem konstruującym podległość NIK wobec Sejmu jest grupa 
uprawnień dotyczących spraw personalnych. Podległość w obszarze personalnym obej-
muje takie instytucje prawne, jak powoływanie Prezesa NIK przez Sejm (art. 205 ust. 1 
Konstytucji i art. 14 ustawy o NIK), składanie przez nowo powołanego Prezesa przy-
sięgi przed Sejmem (art. 15 ustawy o NIK)39, odwoływanie Prezesa NIK (art. 17 ustawy 
o NIK), powoływanie i odwoływanie wiceprezesów NIK przez Marszałka Sejmu (art. 21 
ust. 1 ustawy o NIK), powoływanie i odwoływanie członków Kolegium NIK przez Mar-
szałka Sejmu (art. 22 ust. 2 i 6 ustawy o NIK)40, wyrażanie zgody przez Marszałka Sej-
mu na powołanie i odwołanie dyrektora generalnego NIK (art. 21 ust. 2 ustawy o NIK).

36 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz..., dz. cyt., s. 20.
37 Obliczenia własne na podstawie danych z corocznych Sprawozdań z działalności NIK. Zob. też dane 

prezentowane wraz z generalną refleksją o tym, że częstotliwość kontaktów między NIK a Sejmem 
jest większa niż w innych krajach – J. Mazur, Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem. Między 
podległością a współdziałaniem, Kontrola Państwowa, 2015/2, s. 11, 15–16.

38 Zob. też krytyczne uwagi na temat relacji zakresu audytu i zakresu kontroli wykonania budżetu spra-
wowanej przez Sejm – M. Niezgódka-Medek, Pozycja ustrojowa…, dz. cyt., s. 40.

39 Więcej na ten temat zob. w rozdziale I.2. Status prawny oraz prawa i obowiązki Prezesa NIK.
40 Więcej na ten temat piszemy w rozdziale I.3. Rola i zadania Kolegium NIK.
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Jako element podległości postrzegać należy także uprawnienie Marszałka Sejmu 
do nadania Izbie, w drodze zarządzenia, statutu określającego organizację wewnętrz-
ną Izby, w tym siedziby delegatur i zakres ich właściwości terytorialnej oraz zasady 
udzielania przez Prezesa NIK upoważnień do załatwiania spraw i podejmowania de-
cyzji w jego imieniu (art. 25 ust 2 ustawy o NIK). Tego samego rodzaju aktem praw-
nym Marszałek Sejmu określa też wymagane kwalifikacje, zasady wynagradzania 
oraz tabele stanowisk pracowników Izby (art. 97 ustawy o NIK).

1.4. Relacja NIK do innych konstytucyjnych organów państwa

Omówiona powyżej podległość dotyczy tylko i wyłącznie relacji pomiędzy NIK 
a Sejmem. NIK nie podlega żadnemu innemu organowi. Wobec rozstrzygnięcia przez 
Konstytucję, że NIK podlega Sejmowi, za niezgodne z ustawą zasadniczą należałoby 
uznać wszystkie próby ustawowego „uzupełnienia” tej regulacji przez powiązanie 
NIK mechanizmem jakiegoś podporządkowania z innym organem władzy, w szcze-
gólności organem władzy wykonawczej41. NIK funkcjonuje poza układem konsty-
tucyjnych organów władzy wchodzących w skład klasycznego trójpodziału, tj. wła-
dzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej42. Ze względu na zasygnalizowane 
na wstępie historyczne uwarunkowania podkreślić należy, że Izba jest niezależna 
od władzy wykonawczej. NIK jest też niezależna w realizowaniu funkcji kontrolnej 
od władzy sądowniczej. Ani organy władzy sądowniczej, ani organy władzy wyko-
nawczej nie mogą ingerować w ustalenia pokontrolne oraz formułowane przez NIK 
oceny. Wystąpienia pokontrolne pozostają poza zakresem właściwości rzeczowej 
sądów administracyjnych43. Brak kognicji sądów administracyjnych do rozpatrywa-
nia środków zaskarżenia wnoszonych od wystąpień pokontrolnych potwierdza też 
orzecznictwo tych sądów44.

Wskazać można na kilka powiązań pomiędzy NIK a innymi niż Sejm konstytucyj-
nymi organami państwa. Prezydent oraz Prezes Rady Ministrów mogą (każdy z tych 
organów odrębnie) wnioskować o przeprowadzenie przez NIK kontroli (art. 6 ust. 1 
ustawy o NIK). Podkreślić należy zastosowane przez ustawę zróżnicowanie – Sejm 

41 Tak: P. Sarnecki, Relacje Najwyższej Izby Kontroli…, dz. cyt., s. 90.
42 O ile trafna jest więc konstatacja, że NIK nie jest instytucją w jakikolwiek sposób organizacyjnie zin-

tegrowaną w szczególności z administracją publiczną, o tyle chyba nie jest zasadne uznawanie NIK 
za „samodzielny pion organów państwowych” – por. A. Sylwestrzak, Najwyższa Izba Kontroli. Studium 
prawnoustrojowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 170.

43 Zob. uwagi formułowane jeszcze w okresie, gdy po kontroli powstawały 2 dokumenty (protokół i wy-
stąpienie): „protokołowi kontroli nie można przypisać cech skutkujących zaskarżeniem go do sądu 
administracyjnego” – A. Szyszka, Udział Najwyższej Izby Kontroli w postępowaniu sądowoadministra-
cyjnym, Kontrola Państwowa, 2010, numer specjalny, s. 94.

44 Przywołać można np. wyrok NSA z 13 stycznia 2011, II GSK 1050/09 i postanowienie NSA z 25 stycz-
nia 2011 II GSK 1535/10 – orzeczenia.nsa.gov.pl – dostęp na 20 października 2017 r.
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zleca Izbie kontrolę, natomiast Prezydent i Prezes Rady Ministrów mogą wystąpić 
do Izby z wnioskiem. Wniosek ze swojej istoty jest formą niewładczą, o jego uwzględ-
nieniu albo nieuwzględnieniu decyduje podmiot, do którego wniosek został skiero-
wany. W praktyce Izba tego typu wnioski uwzględnia, co wynika jednak z uwzględ-
niania zasady współdziałania organów konstytucyjnych, a nie z uznawania wniosków 
za formalnie wiążące. Odnotować trzeba także fakt, że wystąpienie przez Prezydenta 
do NIK z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli stanowi prerogatywę Prezydenta, 
a więc nie jest uzależnione od uzyskania przez niego kontrasygnaty Prezesa Rady 
Ministrów (art. 144 ust. 3 pkt 10 Konstytucji)45.

Prezydent i Prezes Rady Ministrów są ustawowo wskazanymi adresatami infor-
macji o wynikach kontroli (art. 64 ust. 1 ustawy o NIK). Te organy mają analogiczne 
jak Sejm prawo żądania niezwłocznego przekazania informacji o wynikach kontroli, 
jeszcze przed zakończeniem procedury pozyskania stanowiska właściwego naczel-
nego lub centralnego organu państwowego. Ustawa o NIK nie rozstrzyga sytuacji, gdy 
z żądaniem takim wystąpiłby w stosunku do NIK tylko jeden z takich organów. Wy-
daje się jednak, że skoro ustawodawca buduje prawo tych trzech organów dostępu 
do informacji o wynikach kontroli w jednakowy sposób, to Prezes NIK powinien albo 
przekazać tej samej treści informację (czyli przed pozyskaniem stanowiska podmio-
tu odpowiedzialnego za skontrolowany obszar) równocześnie, albo co najmniej po-
informować pozostałe konstytucyjne organy o zaistniałej sytuacji (czyli o tym, że je-
den z organów wystąpił z wnioskiem o szybsze przekazanie informacji o wynikach 
kontroli).

Senat uczestniczy w procedurze powoływania Prezesa NIK w taki sposób, że bez 
zgody Senatu nie jest możliwe powołanie określonej osoby na to stanowisko (art. 205 
ust. 1 Konstytucji i art. 14 ustawy o NIK). Brak zgody Senatu na wybór osoby, która 
w pierwszym etapie procedury została już powołana przez Sejm, oznaczałby unie-
ważnienie dokonanego przez Sejm wyboru i konieczność ponowienia całej procedu-
ry. Na analogicznych zasadach Senat uczestniczy w procedurze ewentualnego odwo-
łania Prezesa NIK (art. 17 w zw. z art. 14 ustawy o NIK).

Szczególną formą związku pomiędzy NIK a innymi konstytucyjnymi organami 
państwa jest uprawnienie Prezesa NIK do kierowania wniosków do Trybunału Kon-
stytucyjnego oraz odpowiedzialność Prezesa NIK przed Trybunałem Stanu, co zosta-
nie omówione w dalszej części46. 

45 Rozwiązanie to jest postrzegane jak pozytywny element wzajemnego powiązania organów konstytu-
cyjnych w odniesieniu do NIK – I. Lipowicz, Pozycja ustrojowa Najwyższej Izby Kontroli, Kontrola Pań-
stwowa, nr specjalny 2010, s. 43.

46 Zob. rozdział I.2. Status prawny oraz prawa i obowiązki Prezesa NIK.
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Bogdan Skwarka

I.2. Status prawny oraz prawa i obowiązki Prezesa NIK

2.1. Tryb wyboru Prezesa NIK

Tryb wyboru, pozycja oraz prawa i obowiązki Prezesa NIK zostały określone prze-
pisami Konstytucji, ustawy o NIK i innymi aktami prawnymi. Przepisy prawne zali-
czyły Prezesa NIK do osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie47, stąd 
też niektóre jego prawa i obowiązki wynikają z przepisów dotyczących tych osób.

Stosownie do art. 205 Konstytucji, Prezesa NIK powołuje Sejm za zgodą Senatu 
na 6 lat i może on być ponownie powołany tylko raz. Prezesa powołuje się na wniosek 
Marszałka Sejmu lub grupy 35 posłów (art. 14 ust. 1 ustawy o NIK). Szczegółowa pro-
cedura powoływania Prezesa NIK została unormowana w Regulaminie Sejmu. Sto-
sownie do art. 30 ust. 2 Regulaminu Sejmu do wniosku o powołanie na stanowisko 
Prezesa NIK dołącza się uzasadnienie, dane o kandydacie i jego zgodę na kandydo-
wanie. Następnie Marszałek Sejmu kieruje wniosek do właściwej komisji sejmowej, 
którą jest Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, celem zaopiniowania kandydata. 
Komisja pisemną opinię o kandydacie przesyła Marszałkowi Sejmu. Druk sejmowy 
zawierający opinię komisji doręcza się wszystkim posłom. Zgodnie z art. 30 ust. 8 Re-
gulaminu Sejmu, rozpatrzenie przez Sejm wniosku nie może odbyć się wcześniej niż 
następnego dnia po dniu doręczenia posłom druku. Sejm może jednak zdecydować 
o skróceniu postępowania przez przystąpienie do rozpatrzenia wniosku bez przesy-
łania go do komisji lub w terminie krótszym niż ustalony w art. 30 ust. 8 Regulaminu 
Sejmu. Wybór Prezesa NIK następuje bezwzględną większością głosów. W wypad-
ku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na stanowisko Prezesa NIK i gdy żaden 
z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości głosów, przed kolejnymi turami 
głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego kandydata, który w poprzed-
niej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów (art. 31 ust. 2, w związku z art. 4 ust. 4 
Regulaminu Sejmu). Uchwała Sejmu o wyborze Prezesa NIK przesyłana jest do Se-
natu, który wyraża zgodę na powołanie Prezesa NIK w ciągu miesiąca od otrzymania 
uchwały Sejmu48. Senat podejmuje w tej sprawie uchwałę zwykłą większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu. Jeżeli Senat nie wyrazi zgo-
dy, procedura powoływania Prezesa NIK rozpoczyna się od nowa.

47 Zob. art. 2 pkt 2 ustawy z 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe, Dz. U. z 2017 r. poz. 1998.

48 Art. 91 ust. 2 pkt 2 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 listopada 1990 r., Regulamin Senatu,  
M. P. z 2017 r. poz. 827, ze zm.
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Bogdan Skwarka

2.2. Gwarancje stabilności pełnienia funkcji Prezesa:  
kadencyjność i immunitet

Zważywszy, że NIK jest niezależnym, naczelnym organem kontroli państwowej, 
to przepisy prawne muszą gwarantować Prezesowi NIK silną i stabilną pozycję, tak-
że w stosunku do Sejmu. Takimi gwarancjami stabilności są kadencyjność sprawo-
wania funkcji i immunitet. Zgodnie z art. 205 Konstytucji kadencja Prezesa NIK trwa 
6 lat. Przed upływem kadencji może on być odwołany tylko w przypadkach ściśle 
określonych przez ustawę. Przepis art. 17 ust. 1 ustawy o NIK wymienia pięć przy-
padków odwołania Prezesa NIK przed upływem kadencji. I tak, „skrócenie” kadencji 
może nastąpić, jeżeli Prezes:

– zrzekł się stanowiska;
– Sejm uznał, że stał się on trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek 

choroby;
– został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa;
– złożył niezgodne z prawem oświadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomoc-

nym orzeczeniem sądu;
– Trybunał Stanu orzekł w stosunku do niego zakaz zajmowania kierowniczych 

stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w or-
ganach państwowych.

Przy odwołaniu Prezesa NIK stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące jego po-
wołania (art. 17 ust. 2 ustawy o NIK).

Immunitet spełnia dwie podstawowe funkcje. Gwarantuje Prezesowi swobodę 
wykonywania swoich zadań oraz chroni jego niezależność, a przez to stanowi gwa-
rancję niezależności NIK49. Stosownie do art. 206 Konstytucji, Prezes NIK nie może 
być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozba-
wiony wolności. Przepis ten został powtórzony przez art. 18 ustawy o NIK. Z przepi-
sów tych wynika, że Prezes NIK ma immunitet formalny, to jest ograniczający moż-
liwość ścigania, zatrzymania, aresztowania. Prezes NIK nie ma immunitetu mate-
rialnego tzw. wyłączenia karalności za popełnienie niektórych czynów50. Immunitet 
ten ma charakter formalny (procesowy) i tylko utrudnia ściganie osoby chronionej.

Prezes nie może być też zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na go-
rącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego toku postępowania. W stosunku do regulacji konstytucyjnej art. 18d 
ustawy o NIK wprowadził ograniczenie. Przepis ten wskazuje, że zakaz zatrzymania 

49 Zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz… dz. cyt., s. 84.
50 Taki immunitet materialny mają posłowie i senatorowie. Stosownie do art. 105 ust. 1 Konstytucji po-

seł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawo-
wania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Na podstawie art. 108 
Konstytucji takie samo rozwiązanie stosuje się do senatorów.

2. Status prawny oraz prawa i obowiązki Prezesa NIK
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dotyczy wszelkich form pozbawienia lub ograniczenia wolności osobistej Prezesa 
przez organy stosujące przymus. Tymczasem takiego wymogu co do organów upraw-
nionych Konstytucja nie przewiduje.

Prezes NIK ma szerszy immunitet niż immunitet kontrolerów określony w art. 88 
ustawy o NIK. Ochrona immunitetowa Prezesa nie jest ograniczona tylko do wyko-
nywania obowiązków służbowych, jak to ma miejsce w wypadku kontrolerów. Im-
munitet Prezesa NIK obejmuje także czyny, które nie są związane z wykonywaniem 
jego obowiązków służbowych. Taki sam jest natomiast okres ochrony wynikający 
z immunitetów Prezesa NIK i kontrolerów. Trwa on zarówno w czasie stosunku pra-
cy, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

Immunitet nie ma zapewnić Prezesowi bezkarności. Dlatego też immunitet Pre-
zesa nie ma charakteru pełnego. Sejm może bowiem wyrazić uprzednią zgodę na po-
ciągnięcie go do odpowiedzialności karnej, a sama Konstytucja przewiduje, że Prezes 
może być zatrzymany na gorącym uczynku przestępstwa i tylko gdy jego zatrzymanie 
jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania51. Te dwa warun-
ki – niezbędność zatrzymania i do tego na gorącym uczynku przestępstwa – muszą 
wystąpić łącznie52 .

Do dnia wejścia w życie ustawy z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczni-
ku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw53 nie było szczegółowych re-
gulacji dotyczących procedury wyrażania przez Sejm zgody na pociągnięcie Prezesa 
NIK do odpowiedzialności karnej. Lukę wypełniły dodane do ustawy o NIK przepisy 
art. 18a–18g54.

Wniosek o pociągniecie Prezesa NIK do odpowiedzialności karnej składa się 
do Marszałka Sejmu, z tym że wniosek dotyczący odpowiedzialności za przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicznego składa się za pośrednictwem Prokuratora Ge-
neralnego. Powstaje jednak pytanie, jaka jest rola Prokuratora Generalnego, w szcze-
gólności, czy jest on tylko organem przekazującym „dalej” wniosek, czy też decydu-
je o nadaniu mu dalszego biegu. Biorąc pod uwagę przepisy dotyczące organizacji 
i funkcjonowania prokuratury, należy opowiedzieć się za drugim rozwiązaniem55.

Podobne pytanie o rolę w procedurze rozpatrywania wniosku można zadać w wy-
padku Marszałka Sejmu. W szczególności, czy rozpatruje on wniosek pod kątem me-
rytorycznym, czy formalnym. Moim zdaniem Marszałek Sejmu bada wniosek pod 
względem spełniania wymogów formalnych. Przesądza o tym art. 18c ust. 2 ustawy 
o NIK. Marszałek może „zwrócić” wniosek tylko wtedy, gdy nie spełnia on wymogów 

51 Zob. W. Sokolewicz, Komentarz do art. 206 Konstytucji, [w:] Konstytucja...,. tom. III, dz. cyt., s. 3.
52 Tamże, s. 3.
53 Dz. U. poz. 677.
54 Procedura ustalona przez ustawę o NIK uzupełniona jest w dodanym rozdziale 10a Regulaminu Sejmu.
55 Zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz… dz. cyt., s. 88.
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formalnych określonych w art. 18b ust. 4 ustawy o NIK, nie ma natomiast uprawnień 
do oceny jego merytorycznej treści. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, Marsza-
łek Sejmu kieruje go do właściwej komisji sejmowej, którą zgodnie z Regulaminem 
Sejmu jest Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Komisja przygotowuje sprawozdanie, w którym proponuje przyjęcie wniosku 
o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa NIK bądź 
o odmowie wyrażenia zgody. Wniosek komisji rozpatrywany jest przez Sejm in ple-
no i Sejm podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów ustawowej liczby po-
słów. Podobna procedura obowiązuje także w wypadku wniosku o wyrażenie zgody 
przez Sejm na zatrzymanie, albo aresztowanie Prezesa NIK.

Podstawową wadą procedury uchylania immunitetu jest brak terminów do roz-
patrzenia wniosku w tej sprawie. Może to powodować, że sprawa będzie przez długi 
okres pozostawać w stanie „zawieszenia”, a Prezes nie będzie mógł oczyścić się z za-
rzutów przed sądem.

 2.3. Gwarancje apolityczności i zasada incompatibilitas

Konstytucja wprowadziła zakazy, które mają gwarantować apolityczność Preze-
sa NIK, a przez to zapewniać bezstronność i obiektywizm w działaniu Izby. W świe-
tle Konstytucji gwarancjami apolityczności Prezesa NIK są cztery zakazy wynikające 
z art. 205, ust. 3 i art. 103 ust. 1 w związku z art. 108 ustawy zasadniczej56. Gwaran-
cjami są: zakaz przynależności do partii politycznych; zakaz przynależności do związ-
ków zawodowych; zakaz prowadzenia działalności publicznej niedającej się pogodzić 
z godnością urzędu Prezesa NIK, a także incompatibilitas z mandatem posła i sena-
tora57.

Zakaz przynależności do partii politycznych należy interpretować szeroko. Cho-
dzi tu nie tylko o czynne członkostwo w partii, ale także o zawieszenie członkostwa 
na czas pełnienia funkcji Prezesa NIK. Należy zgodzić się z poglądem wyrażonym 
w doktrynie, że zawieszenie członkostwa „nie zrywa wystarczająco psychicznej wię-
zi z partią, do której się wcześniej – niekiedy przez lata – należało” i faktycznie by-
łoby obejściem konstytucyjnego zakazu58. Moim zdaniem tak samo należy podejść 
do sprawy członkostwa w związku zawodowym.

56 Również art. 19 ustawy o NIK stanowi, że prezes NIK nie może należeć do partii politycznej, zajmować 
innego stanowiska niż stanowisko profesora szkoły wyższej, wykonywać innych zajęć zawodowych 
ani prowadzić działalności publicznej, niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu. Należy jed-
nak zauważyć, że ten przepis nie wymienia przynależności do związków zawodowych, jak to uczynił 
art. 205, ust. 3 Konstytucji. Nie jest to przeoczenie ustawodawcy, ponieważ zakaz przynależności pre-
zesa NIK do związków zawodowych zawarty jest w art. 86 ust. 1 ustawy o NIK.

57 Zob. W. Sokolewicz, Komentarz do art. 205 Konstytucji, [w]: Konstytucja… dz. cyt., s. 9.
58 Tamże, s. 10.
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Stwierdzenie, jakiej działalności publicznej nie da się pogodzić z godnością urzę-
du, jest ocenne i musi być rozpatrywane osobno w każdym konkretnym przypadku. 
Sformułowanie przepisu art. 205 ust. 3 Konstytucji należy rozumieć w kontekście 
działalności, która może podważyć „bezstronność i polityczną neutralność” Prezesa, 
bo w każdym razie wszelka działalność o charakterze politycznym jest zabroniona 
przez Konstytucję59.

Konstytucja wprowadziła zasadę incompatibilitas60. Zakazała ona łączenia funkcji 
Prezesa NIK z wykonywaniem mandatu parlamentarnego posła i senatora. Zasada 
ta wynika wprost z art. 103 Konstytucji, zgodnie z którym mandatu posła nie można 
łączyć z funkcją Prezesa NIK. Art. 103 Konstytucji stosuje się także do mandatu se-
natora (art. 108 Konstytucji).

Art. 205 ust. 2 Konstytucji wprowadził ponadto dla Prezesa NIK zakaz zajmowa-
nia innego stanowiska niż stanowisko profesora szkoły wyższej oraz wykonywania 
innych zajęć zawodowych. Należy dodać, że nie ma tu znaczenia, czy szkoła wyższa 
jest prywatna, czy publiczna. Zakaz zajmowania innego stanowiska oznacza zakaz 
zajmowania innego niż stanowisko Prezesa NIK stanowiska na podstawie mianowa-
nia, powołania, wyboru czy umowy. Zakaz wykonywania zajęć zawodowych ma za-
stosowanie niezależnie od ich rodzaju i podstawy podejmowania61.

Przepisy Konstytucji i ustawy o NIK nie zabraniają wprost Prezesowi NIK łącze-
nia jego stanowiska z mandatem radnego, jak to ma miejsce w wypadku kontrolerów 
(taki zakaz dla kontrolerów wynika z art. 74 ust. 1 ustawy o NIK). Jednakże łącze-
nie funkcji Prezesa z mandatem radnego naruszałoby art. 205 ust. 2 i 3 Konstytucji 
i art. 19 ustawy o NIK. Bycie radnym jest to bowiem działalność publiczna, która ze 
względu na uczestnictwo w sprawowaniu władzy publicznej w kontekście zakresu 
kontroli mogłaby rodzić konflikt interesów. Organy samorządu terytorialnego pod-
legają przecież kontroli NIK.

2.4. Prawa i obowiązki Prezesa NIK

Prawa i obowiązki Prezesa NIK wynikają z kilku źródeł, w tym przede wszystkim 
z przepisów ustawy o NIK. Prawa i obowiązki Prezesa NIK można podzielić na na-
stępujące grupy:

1) prawa i obowiązki w zakresie informowania organów państwa i społeczeństwa 
o wynikach kontroli i funkcjonowaniu NIK,

59 Tamże, s. 12.
60 Według Słownika wyrazów obcych, incompatibilia to „rzecz niedająca się połączyć, pogodzić”, a w ję-

zyku prawniczym oznacza „we współczesnych państwach konstytucyjnych: zakaz łączenia mandatu 
poselskiego z niektórymi funkcjami publicznymi lub zawodowymi”. Zob. Słownik wyrazów obcych, 
PWN, Warszawa 1999, s. 468.

61 Zob. W. Sokolewicz, Komentarz do art. 206 Konstytucji, [w]: Konstytucja… dz. cyt., s. 9.
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2) prawa i obowiązki w zakresie reprezentowania NIK przed Sejmem i Senatem 
oraz innymi organami państwa,

3) prawa i obowiązki w zakresie udziału w procedurze kontrolnej i regulowania 
szczegółowego trybu postępowania kontrolnego,

4) prawa i obowiązki dotyczące spraw osobowych,
5) prawa i obowiązki w zakresie funkcjonowania NIK,
6) inne prawa i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji Prezesa NIK.

2.4.1. Prawa i obowiązki w zakresie informowania o wynikach kontroli

Stosownie do art. 10 ustawy o NIK Prezes podaje do publicznej wiadomości in-
formacje o wynikach kontroli i inne dokumenty, które przedkładane są Sejmowi, Pre-
zydentowi oraz Prezesowi Rady Ministrów, a także wystąpienia pokontrolne. Jest 
to realizacja art. 61 Konstytucji, gwarantującego obywatelom prawo do uzyskiwania 
informacji o działalności organów władzy państwowej oraz osób pełniących funkcje 
publiczne. Należy podkreślić, że podawanie do publicznej wiadomości powyższych 
dokumentów jest obowiązkiem, nie zaś prawem Prezesa.

Obok informacji o wynikach kontroli zleconych przez Sejm i jego organy lub prze-
prowadzonych na wniosek Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, do wiadomo-
ści publicznej podawane są następujące dokumenty: analiza wykonania budżetu 
państwa wraz z opinią w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Rady Ministrów, 
wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych 
z działalnością organów wykonujących funkcje publiczne, wystąpienia zawierające 
zarzuty wobec niektórych osób, analiza wykorzystania wynikających z kontroli wnio-
sków dotyczących stosowania lub stanowienia prawa oraz sprawozdanie z działalno-
ści NIK za rok ubiegły. Dokumenty te są publikowane w BIP oraz na stronie interneto-
wej NIK i stanowią cenne i kompleksowe źródło wiedzy o działalności NIK62. Można 
tam ponadto znaleźć szereg innych informacji o działalności NIK, dotyczących np. or-
ganizacji Izby, sposobu przeprowadzenia kontroli, udziału NIK w pracach organizacji 
międzynarodowych. Prezes NIK, wiceprezesi i kontrolerzy biorą też udział w różnego 
rodzaju konferencjach, seminariach, spotkaniach, na których prezentują informacje 
o wynikach kontroli, przestawiają stanowisko NIK w ważnych sprawach dla funkcjo-
nowania państwa. Nie można także pominąć ważnej roli, jaką w informowaniu orga-
nów państwa i społeczeństwa o działalności NIK odgrywa dwumiesięcznik „Kontro-
la Państwowa” wydawany przez Izbę. Publikowane tam są m.in. artykuły dotyczące 
istotnych spraw związanych z kontrolą państwową, wyników ważniejszych kontroli, 
a także kwestii związanych z organizacją i funkcjonowaniem organów kontroli oraz 
ich współpracą z NIK. Prezes NIK powołuje komitet redakcyjny tego czasopisma.

62 Patrz strona www.nik.gov.pl.
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2.4.2. Prawa i obowiązki wobec Sejmu i innych organów

Zważywszy, że NIK podlega Sejmowi, to siłą rzeczy najwięcej kontaktów Prezesa 
dotyczy właśnie Sejmu. Z jednej bowiem strony Izba wykonuje konstytucyjne i usta-
wowe obowiązki wobec Sejmu, a z drugiej ma miejsce proces współpracy NIK z Sej-
mem63. Prawa i obowiązki Prezesa NIK wobec Sejmu wynikają z Konstytucji, usta-
wy o NIK i Regulaminu Sejmu. Wymaga zaznaczenia, że art. 112 Konstytucji ustala, 
iż sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów pań-
stwowych (w tym Prezesa NIK) określa Regulamin Sejmu.

Prawa i obowiązki Prezesa NIK wobec Sejmu można podzielić na następujące gru-
py:

– udział w posiedzeniach Sejmu,
– prezentowanie na posiedzeniach komisji sejmowych informacji o wynikach kon-

troli,
– prezentowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pienięż-

nej oraz opinii dotyczącej absolutorium dla Rady Ministrów,
– wnioskowanie o rozpatrzenie przez Sejm określonych problemów,
– prezentowanie sprawozdania z działalności Izby,
– udział w pracach nad budżetem NIK,
– udział w procedurze rozpatrywania wniosków de lege ferenda,
– uczestnictwo w procedurze przeprowadzania audytu zewnętrznego NIK.
Zgodnie z art. 20 ustawy o NIK, Prezes NIK bierze udział w posiedzeniach Sejmu. 

Użycie przez ustawodawcę wyrazu „bierze” oznacza, że udział Prezesa NIK w posie-
dzeniu Sejmu jest jego obowiązkiem, a nie prawem. Nie jest wymagany jego osobisty 
udział. Może on zawsze upoważnić jednego z wiceprezesów NIK do udziału w po-
siedzeniu Sejmu. Obowiązek udziału w posiedzeniu Sejmu nie musi być związany 
z działalnością NIK. Normę ustawową powtarza art. 170 ust. 2 Regulaminu Sejmu, 
zgodnie z którym Prezes NIK bierze udział w posiedzeniach Sejmu, a w razie niemoż-
ności wzięcia udziału może on delegować swojego upoważnionego zastępcę. Ilekroć 
Prezes tego zażąda, Marszałek Sejmu udziela mu głosu i to poza kolejnością mów-
ców zapisanych do głosu (art. 186 ust. 2 Regulaminu Sejmu). Podobnie rzecz trak-
tuje Regulamin Senatu. Na podstawie art. 50 ust. 2, w związku z art. 32 ust. 2 tego 
aktu prawnego Marszałek Senatu udziela Prezesowi NIK głosu, ilekroć tego zażąda, 
poza listą mówców.

Informacje w wynikach kontroli przekazywane są przez Marszałka Sejmu właści-
wym komisjom sejmowym. Informacje mogą dotyczyć wyników kontroli wykonania 
budżetu państwa albo wyników innych kontroli przeprowadzonych przez NIK. Pre-
zes na posiedzeniu komisji prezentuje wyniki kontroli zawarte w informacji i bierze 

63 Na temat współpracy NIK z Sejmem zob. J. Mazur, Współpraca..., dz. cyt., s. 8 i nast.
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udział w dyskusji na temat problemów przedstawionych w informacji. Prezes może 
upoważnić do zastępowania go w tej czynności: wiceprezesów lub dyrektorów, albo 
wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych.

Analiza wykonania budżetu państwa to analityczne podsumowanie kontroli wy-
konania budżetu przez dysponentów części budżetowych i inne podmioty. Wraz 
z analizą Prezes NIK prezentuje opinię w przedmiocie udzielenia absolutorium Ra-
dzie Ministrów. Zgodnie z art. 169 ust. 2 pkt 12 Regulaminu Sejmu, analizę wykona-
nia budżetu państwa i opinię w przedmiocie udzielenia absolutorium Radzie Mini-
strów Prezes NIK prezentuje na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK Prezes może występować do Sejmu 
o rozpatrzenie określonych problemów związanych z działalnością organów wyko-
nujących zadania publiczne. Jak dotychczas z uprawnienia tego Prezes NIK skorzy-
stał kilka razy64.

Prezes NIK prezentuje w Sejmie uchwalony przez Kolegium NIK projekt budżetu NIK. 
Projekt budżetu NIK opiniowany jest przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej, a na-
stępnie trafia do Komisji Finansów Publicznych, która w sprawozdaniu może wniosko-
wać o przyjęcie budżetu bądź o dokonanie w nim zmian. Budżet NIK jest uchwalany 
przez Sejm razem z ustawą budżetową, a następnie przekazywany jest do Senatu. Prezes 
reprezentuje NIK w pracach nad budżetem Izby w Senacie. Izba wyższa parlamentu może 
wprowadzić do budżetu NIK poprawki. Są one rozpatrywane przez Sejm, który może po-
dzielić stanowisko Senatu i przyjąć poprawki albo je odrzucić.

Sprawozdanie z działalności NIK jest podsumowaniem funkcjonowania Izby 
za dany rok. Sprawozdanie Prezes NIK prezentuje na posiedzeniu plenarnym Sejmu. 
Sprawozdanie podlega rozpatrzeniu przez Sejm. Może on in pleno przyjąć sprawoz-
danie bądź je odrzucić. Z odrzuceniem sprawozdania nie łączą się żadne negatywne 
skutki prawne dla NIK.

Przepis art. 11a ustawy o NIK uprawnił Prezesa NIK do występowania do Mar-
szałka Sejmu o skierowanie do Prezesa Rady Ministrów wniosku o zajęcie stanowi-
ska wobec wynikających z kontroli wniosków dotyczących stanowienia lub stosowa-
nia prawa. Są to tzw. wnioski de lege ferenda. Przepisy ustawy nie precyzują, jaka jest 
rola Marszałka Sejmu, tzn. czy jest on organem, który jedynie przekazuje Prezesowi 
Rady Ministrów wniosek Prezesa NIK, czy też decyduje o nadaniu wnioskowi dalsze-
go biegu. Wydaje się, że Marszałek Sejmu może decydować o nadaniu dalszego biegu 
wnioskowi Prezesa NIK. Wynika to z literalnej wykładni tego przepisu. Po pierwsze,  

64 Przykładowo, 24 listopada 2014 r. w Sejmie Prezes NIK przedstawił raport podsumowujący wyniki 
kilku kontroli dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, a na 20. Posiedzeniu Sejmu 10 czerwca 
2016 r. Prezes NIK przedstawił Informację o wynikach kontroli przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu 
gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne. Patrz stenogramy dostępne na stronie www.
sejm.gov.pl.
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nie nakazuje on Marszałkowi Sejmu automatycznego przekazania wniosku Prezesowi 
Rady Ministrów. Po drugie, zgodnie ze słownikową definicją wyrazu „wniosek”, to coś 
„co ktoś proponuje, projekt przedstawiony do rozważenia i decyzji; propozycja”65. 
Z definicji tej wynika, że wniosek nie wiąże podmiotu, do którego jest skierowany.

Jeżeli Marszałek Sejmu skieruje wniosek de lege ferenda do Prezesa Rady Mini-
strów, ma on obowiązek poinformowania Marszałka w terminie 60 dni od dnia otrzy-
mania wniosku o swoim stanowisku w sprawie wniosku wraz z uzasadnieniem. Sta-
nowisko może być negatywne. Jeżeli jednak Prezes Rady Ministrów uzna wniosek 
Prezesa NIK za zasadny, to określa termin podjęcia prac legislacyjnych oraz organ 
odpowiedzialny za opracowanie projektu odpowiednich przepisów66. Powstaje pyta-
nie, dlaczego ustawodawca przyjął rozwiązanie, które nie obliguje Prezesa Rady Mi-
nistrów do automatycznego uwzględniania wniosków de lege ferenda NIK. Rozwiąza-
nie to wypływa – jak się wydaje – z konstytucyjnej pozycji poszczególnych organów 
państwa i ich kompetencji. Zgodnie z art. 146 ust. 1 i 2 Konstytucji, Rada Ministrów 
prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP i do jej kompetencji należą sprawy 
polityki państwa niezastrzeżone dla innych organów. Jednym z elementów prowa-
dzenia tej polityki jest udział Rady Ministrów w tworzeniu prawa powszechnie obo-
wiązującego (występowanie do Sejmu z inicjatywą ustawodawczą) albo tworzeniu 
takiego prawa (rozporządzenia). Biorąc pod uwagę, że wniosek de lege ferenda jest 
wnioskiem o zmianę przepisów prawa, a więc swojego rodzaju wejściem w realiza-
cję owej polityki i rolę współzarządzającego państwem, do czego NIK nie jest upraw-
niona, to ustawodawca słusznie uznał, że wnioski de lege ferenda Izby nie mają mocy 
wiążącej dla Rady Ministrów67.

Nie rzadziej niż raz na 3 lata audytor zewnętrzny, działając na zlecenie Marszałka 
Sejmu, przeprowadza audyt w zakresie wykonania budżetu i gospodarki finansowej 
NIK. Końcowym efektem pracy audytora jest pisemne sprawozdanie mające przed-
stawiać w sposób rzetelny i zwięzły ustalenia faktyczne oraz wnioski sformułowa-
ne w trakcie audytu. Prezes NIK ma uprawnienie przedstawienia do sprawozdania 
swojego stanowiska. Musi to uczynić w terminie 14 dni od otrzymania sprawozda-
nia (art. 7d ustawy o NIK).

Prezes NIK, jako jeden z podmiotów określonych w art. 191 ust. 1 i 192 Konsty-
tucji, został uprawniony do występowania z wnioskami do Trybunału Konstytucyj-
nego68. Stosownie do przepisu art. 11 ustawy o NIK, Prezes NIK może występować 

65 Zob. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1999, s. 687.
66 Szerzej na temat wniosków de lege ferenda formułowanych przez NIK oraz organy kontroli innych 

państw zob. J. Mazur, Wnioski de lege ferenda formułowane przez NIK (Na tle doświadczeń innych NOK), 
Kontrola Państwowa 2016/1, s. 28 i nast.

67 Więcej uwag na temat wniosków de lege ferenda zawarto w rozdziale II.3. Rola NIK w tworzeniu prawa.
68 Innymi podmiotami uprawnionymi do występowania do Trybunału Konstytucyjnego są: Prezydent 

RP, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, grupa 50 posłów lub 30 senatorów, 
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do Trybunału Konstytucyjnego np. o: stwierdzenie zgodności ustaw i umów między-
narodowych z Konstytucją; stwierdzenie zgodności ustaw z ratyfikowanymi umo-
wami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymaga uprzedniej zgody wyrażonej 
w ustawie; stwierdzenie zgodności przepisów prawa, wydawanych przez central-
ne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi 
i ustawami; rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy centralnymi konstytu-
cyjnymi organami państwa. Sprawy, z którymi Prezes może wystąpić do Trybunału, 
nie muszą wynikać z kontroli przeprowadzonych przez NIK, chociaż naturalną rzeczą 
jest, że wnioski z kontroli powinny stanowić bazę wniosku do Trybunału Konstytu-
cyjnego. Taka też jest praktyka NIK w tej kwestii.

Prezes, działając w imieniu NIK, ma określone uprawnienia w stosunku do orga-
nów kontroli, rewizji i inspekcji działających w organach administracji rządowej i sa-
morządzie terytorialnym. Jeżeli Prezes złoży stosowany wniosek, są one, na postawie 
art. 12 ustawy o NIK, obowiązane do udostępnienia NIK wyników kontroli przepro-
wadzonych przez te organy, przeprowadzenia określonych kontroli wspólnie pod 
kierownictwem NIK albo przeprowadzenia kontroli doraźnych69.

Prezes ma uprawnienie do reprezentowania NIK w kontaktach z naczelnymi or-
ganami kontrolnymi innych państw oraz Europejskim Trybunałem Obrachunkowym. 
Reprezentacja może dotyczyć udziału NIK w pracach organizacji zrzeszającej organy 
kontroli różnych państw, kontaktów bilateralnych lub przeprowadzania wspólnych 
kontroli. Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy o NIK Izba może przeprowadzać kon-
trole wspólnie z naczelnymi organami kontroli państw Wspólnot Europejskich i in-
nych państw. Prezes może ponadto podejmować decyzje o przeprowadzeniu przez 
NIK kontroli podmiotów zagranicznych, jeżeli wystąpią z takim wnioskiem70.

2.4.3. Prawa i obowiązki w zakresie udziału w procedurze kontrolnej  
i regulowania szczegółowego trybu postępowania kontrolnego

Ustawodawca nie przyznał Prezesowi NIK formalnoprawnego statusu kontrolera. 
W art. 66a ustawy o NIK Prezes nie został wymieniony wśród kontrolerów71. Jednak 
inne przepisy tej ustawy uprawniły go do wykonywania szeregu czynności kontrol-

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator General-
ny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

69 Szerzej o tych sprawach jest mowa w rozdziale I.4. NIK a inne organy kontroli.
70 Zarządzeniem Nr 54/2015 z 24 listopada 2015 r. Prezes NIK powołał w Izbie Zespół do przeprowadze-

nia audytu zewnętrznego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), niepublikowane, a także 
zarządzeniem nr 42/2014 z 8 maja 2014 r. unormował organizację przez NIK audytu zewnętrznego 
Rady Europy, niepublikowane.

71 Również do kontrolerów nie zostali zaliczeni wiceprezesi NIK i dyrektor generalny. Moim zdaniem takie 
rozwiązanie przyjęte w stosunku do Prezesa NIK i wiceprezesów NIK nie znajduje uzasadnienia. Prowadzi 
to do swoistej sprzeczności. Z jednej bowiem strony przepisy ustawy o NIK nie zaliczają ich do kontrole-
rów, a z drugiej przyznają im szereg uprawnień kontrolnych.
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nych. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o NIK Prezes może sam przeprowadzać 
kontrolę bez specjalnego upoważnienia i tylko na podstawie legitymacji służbowej. 
Prezes może również wydawać upoważnienia do przeprowadzenia kontroli innym 
kontrolerom72. Ustawa o NIK uprawniła Prezesa NIK do dokonywania szeregu czyn-
ności kontrolnych, w tym do udziału w procedurze rozpatrywania zastrzeżeń do wy-
stąpień pokontrolnych.

Prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes NIK zatwierdza program kontroli 
ujętej w rocznym planie pracy Izby oraz udziela zgody na przeprowadzenie kontro-
li doraźnych (art. 28a ust. 1 i 2 ustawy o NIK). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy o NIK, 
Prezes uprawniony jest do wydawania odrębnego upoważnienia w wypadku kontro-
li spraw lub dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone jako ściśle 
tajne.

Prezes NIK może na wniosek lub z urzędu postanowić o wyłączeniu z postępo-
wania kontrolnego właściwej jednostki kontrolnej, jeżeli wyniki kontroli mogłyby 
oddziaływać na prawa lub obowiązki dyrektora albo wicedyrektora tej jednostki lub 
osób im bliskich. W tym wypadku Prezes wyznacza do przeprowadzenia postępo-
wania inną jednostkę kontrolną, powiadamiając o tym Kolegium NIK (art. 31 ust. 5 
ustawy o NIK).

Prezes rozpoznaje zażalenia na postanowienia wydawane w trybie ustawy o NIK. 
Może on zażalenie uwzględnić lub utrzymać zaskarżone postanowienie w mocy 
(art. 64a ust. 2 ustawy o NIK).

Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 1 ustawy o NIK, Prezes NIK ma uprawnienie 
do podpisywania wystąpień pokontrolnych do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, 
Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
oraz osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4, ust. 1 ustawy o NIK, 
w tym m.in.: szefów Kancelarii Prezydenta, Sejmu, Senatu, Pierwszego Prezesa Sadu 
Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. 
W pozostałych wypadkach wystąpienia pokontrolne podpisują wiceprezesi NIK lub 
dyrektorzy właściwych jednostek organizacyjnych NIK73. Prezes może jednak za-
strzec dla siebie podpisywanie każdego wystąpienia pokontrolnego lub upoważnić 
wiceprezesa do podpisywania wystąpień do osób wymienionych w art. 53, ust. 4 
pkt 1 ustawy o NIK np. Szefa Kancelarii Prezydenta, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa 
Kancelarii Senatu, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyj-

72 Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli mogą również wydawać wiceprezesi NIK, dyrektorzy lub 
wicedyrektorzy kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK. Uprawnienia do wydawania upoważnień 
nie ma natomiast dyrektor generalny NIK.

73 Wiceprezesi NIK podpisują wystąpienia pokontrolne adresowane do ministrów i kierowników urzę-
dów centralnych, natomiast dyrektorzy właściwych kontrolnych jednostek organizacyjnych podpisują 
wystąpienia pokontrolne do kierowników innych podmiotów.
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nego, Rzecznika Praw Obywatelskich. Trzeba zwrócić uwagę, że ustawodawca ogra-
niczył prawo Prezesa NIK upoważnienia wiceprezesów do podpisywania wystąpień 
pokontrolnych. Upoważnienie dotyczy bowiem wystąpień do osób wymienionych 
w art. 53, ust. 4 pkt 1 ustawy o NIK, nie zaś wystąpień określonych w ust. 3 tego prze-
pisu. Tym samym Prezes NIK nie może upoważnić wiceprezesa NIK do podpisywania 
wystąpień zamiast dyrektora i kontrolera właściwej jednostki kontrolnej.

Na podstawie art. 62a ustawy o NIK Prezes NIK ma uprawnienie do pisemnego 
powiadomienia kierownika jednostki nadrzędnej lub właściwego organu państwo-
wego albo samorządowego o uwagach, ocenach i wnioskach dotyczących kontro-
lowanej działalności, sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych. W praktyce 
pojawiają się pytania o potrzebę wprowadzania owego rozwiązania. Powiadomie-
nie odgrywa istotną rolę w postępowaniu kontrolnym. Prezes NIK może bowiem 
w drodze powiadomienia poinformować kierownika jednostki nadrzędnej lub wła-
ściwy organ o istotnych problemach, które uwidoczniły się w wyniku kontroli innych 
podmiotów. O tych problemach kierownik jednostki nadrzędnej lub właściwy organ 
mogą nie mieć wiedzy, ponieważ nie kierowano do nich wystąpień pokontrolnych. 
Ponadto art. 62a ustawy o NIK zapewnia możliwość szybszego poinformowania kie-
rownika jednostki nadrzędnej lub właściwego organu państwowego albo samorzą-
dowego o uwagach, ocenach i wnioskach dotyczących kontrolowanej działalności, 
sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych. Gdyby nie ta możliwość, podmioty 
te praktycznie dowiadywałyby się o kontrolowanej działalności z informacji o wyni-
kach kontroli, a jej przygotowanie zabiera niejednokrotnie dużo czasu. Uprawnieniu 
Prezesa z art. 62a ustawy o NIK odpowiada obowiązek osoby, do której skierowano 
powiadomienie, do poinformowania NIK, w wyznaczonym terminie nie krótszym 
niż 14 dni, o zajętym stanowisku oraz o podjętych działaniach lub przyczynach nie-
podjęcia działań.

Prezes podpisuje informacje o wynikach kontroli lub może upoważnić do tej czyn-
ności wiceprezesa NIK (art. 64 ust. 1a ustawy o NIK). Informacje podpisuje także 
dyrektor właściwej jednostki kontrolnej. Informacje przesyła się właściwym naczel-
nym i centralnym organom państwowym, które mogą przedstawić swoje stanowi-
sko74. W wypadku przedstawienia takiego stanowiska, Prezes NIK może przedstawić 
do stanowiska swoją opinię.

Przepisy ustawy o NIK upoważniły Prezesa do udziału w procesie rozpatrywa-
nia zastrzeżeń. Prezes rozpatruje zażalenia w wypadku odmowy przyjęcia zastrze-
żeń przez dyrektora właściwej jednostki organizacyjnej (art. 54 ust. 4 ustawy o NIK). 
Prezes NIK, jako członek Kolegium NIK, bierze udział w rozpatrywaniu zastrzeżeń 
do wystąpień pokontrolnych, kierowanych do Kolegium NIK. Prezes NIK zwołuje po-

74 Szerzej o tym zob. rozdz. V.2. Informacja o wynikach kontroli.
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siedzenia Kolegium i przewodniczy jego obradom. Zgodnie z art. 58 ustawy o NIK 
Prezes powołuje i odwołuje członków komisji rozstrzygającej spośród kontrolerów 
kontrolnych jednostek organizacyjnych Izby, a także ustala liczbę członków komisji 
rozstrzygającej75.

 Procedura kontrolna dość szczegółowo zastała uregulowana przepisami ustawy 
o NIK. Ustawodawca pozostawił jednak furtkę do uregulowania spraw związanych 
z wewnętrzną organizacją przeprowadzania kontroli. Regulacje te nie mogą doty-
czyć praw i obowiązków podmiotów kontrolowanych. Podstawą do uregulowania 
tych spraw przez Prezesa NIK jest art. 65 i art. 13 ustawy o NIK. Na podstawie art. 65 
ustawy o NIK Prezes wydał zarządzenie w sprawie kontroli, natomiast na podstawie 
art. 13 ustawy o NIK Prezes wydał zarządzenia, w których uregulował szereg spraw 
związanych z jakością kontroli76, postępowaniem w sprawie rozpatrywania zastrze-
żeń77, wydawaniem, rejestrowaniem i rozliczaniem upoważnień do przeprowadza-
nia kontroli78.

2.4.4. Prawa i obowiązki w zakresie spraw osobowych

Prawa i obowiązki Prezesa NIK w zakresie spraw osobowych mogą dotyczyć czte-
rech zasadniczych grup osób: kierownictwa NIK, członków Kolegium NIK, kontrole-
rów oraz pracowników Izby niebędących kontrolerami.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o NIK Prezes wnioskuje do Marszałka Sej-
mu o powołanie lub odwołanie wiceprezesów NIK. Marszałek Sejmu kieruje wnioski 
do komisji właściwej do spraw kontroli państwowej. Prezes NIK uzasadnia kandyda-
tury na posiedzeniu tej Komisji, która następnie przedstawia swoją opinię Marszał-
kowi Sejmu. Taki sam tryb obowiązuje w wypadku wniosku o odwołanie wiceprezesa 
NIK. Gdy zaś chodzi o dyrektora generalnego, to jest on powoływany i odwoływany 
przez Prezesa NIK za zgodą Marszałka Sejmu. Przepisy ustawy o NIK nie wymaga-
ją zaopiniowania kandydata na dyrektora generalnego przez właściwą komisję sej-
mową.

Podobna procedura, jak to ma miejsce w wypadku wiceprezesów, obowiązuje 
w stosunku do 14 członków Kolegium NIK wskazanych spośród przedstawicieli nauki 
i dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych lub radców Prezesa NIK. Sto-

75 Zarządzeniem Nr 44/2016 z 6 października 2016 w sprawie powołania członków komisji rozstrzy-
gającej i ustalenia jej liczby, niepublikowane, Prezes powołał 142 członków komisji rozstrzygającej.

76 Zarządzenie Nr 73/2014 z 13 października 2014 r. Prezesa NIK w sprawie systemu zapewnienia ja-
kości procesu kontrolnego w Najwyższej Izbie Kontroli, ze zm., niepublikowane.

77 Zarządzenie Nr 16/2012 Prezesa NIK z 25 mają 2012 r. w sprawie rozpatrywania zastrzeżeń do wy-
stąpienia pokontrolnego, niepublikowane.

78 Zarządzenie Nr 16/2016 Prezesa NIK z 31 marca 2016 r. w sprawie zasad wydawania, rejestrowania 
i rozliczania upoważnień do przeprowadzenia kontroli, niepublikowane.
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sownie do art. 22 ust. 2 ustawy o NIK Marszałek Sejmu powołuje członków Kolegium 
NIK, na wniosek Prezesa NIK, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej. 
Marszałek nie ma obowiązku powołania kandydatów wskazanych przez Prezesa NIK.

Przepisy prawne nie określają ani terminów skierowania przez Marszałka Sej-
mu do zaopiniowania kandydatur na wiceprezesów oraz kandydatur na członków 
Kolegium NIK, ani terminów wyrażenia przez właściwą komisję opinii w tym przed-
miocie, ani też terminów na podjęcie przez Marszałka decyzji o powołaniu bądź od-
mowie powołania kandydatów. Jest jednak rzeczą normalną, ażeby całą procedurę 
powoływania kandydatów zakończyć w takim terminie, aby nie doprowadzić do pa-
raliżu działania Kolegium z powodu braku quorum.

Przepisy ustawy o NIK przyznały Prezesowi NIK szerokie uprawnienia w stosun-
ku do kontrolerów. Można tu wymienić pięć zasadniczych spraw, a mianowicie: de-
cydowanie o przeprowadzeniu naboru na stanowiska kontrolerskie i rozstrzyganie 
o jego wynikach; nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kontrolerami oraz 
ustalenie ich wynagrodzenia; przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrekto-
rów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych; dokonywanie oceny 
niektórych kontrolerów, a także dokonywanie czynności w postępowaniu dyscypli-
narnym wobec kontrolerów.

Prezes wykonuje uprawnienia i obowiązki pracodawcy. Na podstawie art. 69a 
ust. 2 ustawy o NIK Prezes postanawia o przeprowadzeniu naboru na stanowiska 
kontrolerskie, a stosownie do art. 69d ustawy o NIK Prezes w drodze zarządzenia 
może określić szczegółowe zasady przeprowadzenia naboru, w tym sposób spraw-
dzenia i oceny wiedzy oraz kwalifikacji kandydatów. Zarządzenie to publikuje się 
w BIP79. Prezes NIK mianuje kontrolerów i rozwiązuje z nimi stosunek pracy z tym, 
że rozwiązanie stosunku pracy z kontrolerem będącym członkiem Kolegium NIK 
wymaga zgody Kolegium (art. 68 ust. 2 i 3 ustawy o NIK). Odbiera on również ślu-
bowanie kontrolerów. Prezes NIK ustala wynagrodzenia kontrolerów i innych pra-
cowników NIK, zgodnie z przepisami zarządzenia Marszałka Sejmu80. Należy dodać, 
że zgodnie z art. 68 ust. 1 i 4 ustawy o NIK stosunek pracy z kontrolerem nawiązuje 
się na postawie mianowania poprzedzonego umową o pracę na czas nie dłuższy niż 
3 lata. Mianowanie uzależnione jest od aplikacji kontrolerskiej zakończonej egzami-
nem z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa 
NIK. Do Prezesa NIK należy decyzja o skierowaniu kontrolera na aplikację. Jest to jego 
uprawnienie, nie zaś obowiązek. Prezes NIK może zdecydować o niekierowaniu kon-

79 Na podstawie tego przepisu Prezes NIK wydał zarządzenie Nr 35/2012 z 15 listopada 2012 r. w spra-
wie naboru do pracy na stanowiska kontrolerów w Najwyższej Izbie Kontroli, ze zm., dostępne: www.
nik.gov.pl/o-nik/podstawy-prawne-działania-nik/.

80 Zarządzenie Marszałka Sejmu z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Najwyż-
szej Izby Kontroli, M. P. Nr 79, poz. 803, ze zm.
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trolera na aplikację, jeżeli uzna, iż wyniki pracy kontrolera nie dają podstaw do tego 
skierowania. Przepis art. 68 ust. 7 ustawy o NIK upoważnił Prezesa NIK do uregu-
lowania w drodze zarządzenia sposobu przeprowadzenia aplikacji kontrolerskiej 
i egzaminu. Na podstawie tego przepisu Prezes NIK wydał zarządzenie Nr 60/2014 
z 20 sierpnia 2014 r. w sprawie aplikacji kontrolerskiej81. Prezes unormował też spra-
wy związane z praktykami i stażami w NIK82.

Zgodnie z art. 69e ustawy o NIK, Prezes decyduje o przeprowadzeniu konkursu 
na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów jednostek kontrolnych NIK oraz mia-
nuje ich po rozstrzygnięciu konkursu. Przepis art. 69g ustawy o NIK upoważnił Pre-
zesa do określenia w drodze zarządzenia składu i organizacji komisji konkursowej 
oraz sposobu sprawdzenia i oceny umiejętności osób ubiegających się o stanowi-
sko dyrektora albo wicedyrektora. Sprawy te zostały unormowane zarządzeniem 
Nr 5/2013 z 4 marca 2013 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektorów i wice-
dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli83.

 Prezes uprawniony jest do dokonywania ocen kwalifikacyjnych niektórych mia-
nowanych kontrolerów. Oceny kwalifikacyjnej dokonuje na piśmie przełożony miano-
wanego kontrolera. Prezes dokonuje oceny kwalifikacyjnej dyrektorów departamen-
tów i delegatur oraz radców Prezesa NIK. Pozostałych mianowanych kontrolerów 
oceniają dyrektorzy departamentów lub delegatur. Jeżeli kontroler uzyska negatyw-
ną ocenę, może złożyć odwołanie do Prezesa NIK, który może zatwierdzić negatywną 
ocenę kwalifikacyjną bądź dokonać jej zmiany. Przepis art. 76a ust. 4 ustawy o NIK 
upoważnił Prezesa do uregulowania w drodze zarządzenia okresu, za który doko-
nuje się ocen, trybu dokonywania okresowych ocen i trybu rozpatrywania odwołań 
od oceny kwalifikacyjnej. Sprawy te Prezes uregulował zarządzeniem w sprawie do-
konywania okresowych ocen kwalifikacyjnych84.

Prezes ma uprawnienia w sprawach związanych z postępowaniem dotyczącym odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej mianowanych kontrolerów NIK, jak: wyznaczenie rzecznika 
dyscyplinarnego i polecenie mu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego (art. 97c usta-
wy o NIK), zawieszenie mianowanego kontrolera, przeciwko któremu wszczęto postępo-
wanie dyscyplinarne (art. 97a ust. 7 ustawy o NIK), zatwierdzenie wniosku o ukaranie 
lub postanowienia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego (art. 97e ust. 1 ustawy 
o NIK), określenie organizacji, składu oraz trybu powoływania Komisji Dyscyplinarnej 
i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej (art. 97q ustawy o NIK)85.

81 Dostępne: www.nik.gov.pl/o-nik/podstawy-prawne-działania-nik/.
82 Zarządzenie Nr 71/2014 Prezesa NIK z 24 września 2014 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania 

praktyk i staży w Najwyższej Izbie Kontroli, ze zm., niepublikowane.
83 Dostępne: www.nik.gov.pl/o-nik/podstawy-prawne-działania-nik/.
84 Zarządzenie Nr 19/ 2011 z 1 września 2011 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifika-

cyjnych mianowanych kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, ze zm., niepublikowane.
85 Na podstawie art. 97q ustawy o NIK, Prezes w drodze zarządzenia Nr 3/2015 z 14 stycznia 2015 r. 

powołał Komisję Dyscyplinarną i Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną, niepublikowane.
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Prezes upoważniony jest na podstawie ustawy o NIK do podejmowania decy-
zji o przeniesieniu kontrolera do innej jednostki organizacyjnej NIK (art. 77 usta-
wy o NIK), zwolnienia z zachowania tajemnicy kontrolerskiej (art. 73 ust. 4 ustawy 
o NIK), wyrażania zgody na podjęcie przez kontrolera dodatkowego zajęcia zarobko-
wego (art. 75 ust. 2 ustawy o NIK), udzielenie kontrolerowi urlopu dla poratowania 
zdrowia (art. 80 ustawy o NIK), skierowania kontrolera do lekarza orzecznika Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w razie długotrwałego korzystania  
ze zwolnień lekarskich, w celu ustalenia, czy stan jego zdrowia pozwala na zatrud-
nienie go na zajmowanym stanowisku (art. 92 ust. 3 ustawy o NIK)86.

Prezes NIK reprezentuje Izbę i jest pracodawcą w stosunku do pracowników 
NIK niebędących kontrolerami. W tym zakresie jego prawa oraz obowiązki wynikają 
głównie z przepisów Kodeksu pracy i są bardzo szerokie, poczynając od zatrudnia-
nia pracowników, poprzez ustalanie ich wynagrodzenia, a skończywszy na rozwią-
zywaniu stosunku pracy.

2.4.5. Prawa i obowiązki Prezesa w zakresie funkcjonowania NIK

Dla wypełniania swych zadań NIK musi być sprawnie zorganizowana i zarządza-
na. Prezes wykonuje uprawnienia i obowiązki pracodawcy. Wśród najważniejszych 
spraw związanych z funkcjonowaniem Izby należy wymienić określenie wewnętrz-
nej organizacji NIK, wykonanie budżetu i wydanie przepisów niezbędnych do funk-
cjonowania NIK, a także wykonanie innych obowiązków nałożonych na kierowników 
urzędów państwowych.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o NIK Marszałek Sejmu, w statucie, upoważ-
nił Prezesa NIK do określenia w drodze zarządzenia szczegółowej organizacji we-
wnętrznej jednostek organizacyjnych Izby oraz ich właściwości, a także wprowadza-
nia zmian w tym zakresie. Na podstawie § 9 statutu Najwyższej Izby Kontroli Prezes 
zarządzeniem Nr 12/2011 z 29 sierpnia 2011 r. określił szczegółową organizację 
wewnętrzną jednostek organizacyjnych NIK oraz ich właściwość87.

Budżet ma niezwykle istotne znaczenie dla prawidłowego wykonywania konsty-
tucyjnych i ustawowych obowiązków NIK. Jest rzeczą oczywistą, że działalność kon-
trolna musi łączyć się z nakładami finansowymi. Prezes NIK jest dysponentem czę-
ści budżetowej88. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Prezes 
NIK jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej NIK. Może on powierzyć 
określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom NIK. Przeję-

86 Szerzej na ten temat zob. E. Jarzęcka-Siwik, Charakter skierowania kontrolera na badania lekarskie  
– glosa aprobująca do postanowienia NSA z 21 lutego 2017 r., Kontrola Państwowa, 2017/8, s. 23 i nast.

87 Dostępne www.nik.gov.pl/o-nik/podstawy-prawne-działania-nik/.
88 Przepisy ustawy z 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowej, Dz. U. 2016, poz. 1026,  

ze zm., wymieniają 98 części budżetowych, zaś Prezes NIK jest dysponentem siódmej części budżetowej.
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cie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie 
odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym 
NIK. Ustawa o NIK przyznała Prezesowi NIK większą swobodę w zakresie wykony-
wania budżetu niż większości innych dysponentów części budżetowych. Art. 26 ust. 2 
ustawy o NIK przyznał mu bowiem w zakresie wykonywania budżetu uprawnienia 
ministra właściwego do spraw budżetu89.

Prezes NIK, jako kierownik urzędu, ma uprawnienie, na podstawie art. 13 ustawy 
o NIK, do regulowania wewnętrznych procedur, które są nieodzowne do sprawnego 
funkcjonowania całej instytucji. W ramach tej grupy uprawnień i obowiązków Pre-
zes w drodze zarządzeń uregulował takie , jak: regulamin pracy90, zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych91, zarządzanie dokumentami92, sprawozdawczość wewnętrz-
na93, polityka rachunkowości94, funkcjonowanie audytu wewnętrznego95, składanie 
oświadczeń majątkowych96, rozpatrywanie skarg97.

Prezes NIK odpowiada za przestrzeganie w NIK przepisów o ochronie informacji 
niejawnych i ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 
2010 r. o ochronie informacji niejawnych98 Prezes NIK, jako kierownik jednostki orga-
nizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne, odpowiada za ich ochronę, 
w szczególności za zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania tej ochrony. W celu 
zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych Prezes NIK 
zatrudnia pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. Przepisy tej usta-

89 Dla przykładu, Prezes NIK nie musi uzyskiwać określonej w art. 171 ust. 4 ustawy o finansach publicz-
nych zgody ministra właściwego do spraw budżetu na przeniesienie środków finansowych pomiędzy 
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach części budżetu, jeżeli przeniesienie polega 
na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków na inwestycje budowlane.

90 Zarządzenie Nr 16/99 Prezesa NIK z 29 lipca 1999 r. w sprawie wprowadzenia w Najwyższej Izbie 
Kontroli regulaminu pracy, ze zm., niepublikowane.

91 Zarządzenie Nr 3/2013 Prezesa NIK z 19 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych w Najwyższej Izbie Kontroli, ze zm., niepublikowane.

92 Zarządzenie Nr 21/2013 z 16 lipca 2013 r. w sprawie stosowania Systemu Zarządzania Dokumentami 
i Sprawami, niepublikowane.

93 Zarządzenie Nr 4/96 Prezesa NIK z 29 marca 1996 r. w sprawie sprawozdawczości wewnętrznej 
w Najwyższej Izbie Kontroli, ze zm., niepublikowane.

94 Zarządzenie Nr 23/2015 Prezesa NIK z 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Najwyż-
szej Izbie Kontroli dokumentacji przyjętej polityki rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej,  
ze zm., niepublikowane.

95 Zarządzenie Nr 36/2016 Prezesa NIK z 29 lipca 2016 r. w sprawie prowadzenia audytu wewnętrzne-
go w Najwyższej Izbie Kontroli, niepublikowane.

96 Zarządzenie Nr 33/2012 Prezesa NIK z 25 września 2012 r. w sprawie składania i analizy oświadczeń 
o stanie majątkowym w Najwyższej Izbie Kontroli, ze zm., niepublikowane.

97 Zarządzenie Nr 53/2014 Prezesa NIK z 10 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przyjmowania, 
rozpatrywania oraz załatwiania skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli kiero-
wanych do Najwyższej Izby Kontroli, niepublikowane.

98 Dz. U. z 2016 r., poz. 1167.
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wy przyjęły generalną zasadę, że dopuszczenie do pracy albo zlecenie prac związa-
nych z dostępem do klauzuli „poufne” lub wyższej może nastąpić po uzyskaniu po-
świadczenia bezpieczeństwa oraz odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji 
niejawnych. Prezes ma uprawnienie do wyrażania zgody na dostęp do informacji opa-
trzonych klauzulą „poufne” lub wyższe osobom niespełniającym tych warunków. Sto-
sownie do art. 34 ust. 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych, Prezes NIK może 
w szczególnie uzasadnionych wypadkach wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie 
określonych informacji niejawnych osobie niemającej odpowiedniego poświadczenia 
bezpieczeństwa albo wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie informacji niejawnej 
o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” osobie, wobec której wszczęto poszerzone postę-
powanie sprawdzające. W wypadku tajemnic opatrzonych klauzulą „zastrzeżone” 
Prezes NIK może pisemnie upoważnić do dostępu do takich informacji pracownika, 
który nie ma poświadczenia bezpieczeństwa, ale pod warunkiem, że odbył odpo-
wiednie szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnej.

Prezes NIK bierze udział w procedurze udostępnienia informacji publicznej. Upo-
ważnił on, w drodze zarządzenia, dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK do roz-
patrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej i wydawania decyzji 
o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania. Pre-
zes NIK uprawniony jest do rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
jeżeli strona niezadowolona z decyzji dyrektora jednostki organizacyjnej NIK złoży 
stosowny wniosek. Szczegółowe zasady i tryb udostępniania informacji publicznej 
Prezes unormował zarządzeniem99.

 2.4.6. Inne obowiązki związane z zajmowaniem stanowiska Prezesa NIK

 Zajmowanie stanowiska Prezesa NIK łączy się z określonymi wymogami i obo-
wiązkami. Należy tu przede wszystkim wymienić obowiązki wynikające z ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne100. Ustawę stosuje się do osób pełniących kierow-
nicze funkcje w państwie, w tym do Prezesa NIK101. Zakazy dotyczą m.in. bycia człon-
kiem zarządów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych spółek handlowych, wykony-
wania innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywoływać podej-
rzenia o stronniczość lub interesowność, bycia członkiem zarządów, rad nadzorczych, 

99 Zarządzenie Nr 37/2017 z 14 lipca 2017 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Naj-
wyższą Izbę Kontroli, ze zm., niepublikowane.

100 Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, ze zm.
101 Zgodnie z art. 2 pkt 3 tej ustawy ograniczenia w niej ustalone dotyczą również dyrektora generalnego 

NIK i pracowników nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne. Ustawa o NIK po noweliza-
cji z 22 stycznia 2010 r. nie zawiera podziału na pracowników nadzorujących i wykonujących czynno-
ści kontrolne, zastępując ten podział na wymienienie w art. 62a ustawy o NIK stanowisk kontrolerów.
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komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych, prowadze-
nia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami. 
Przepisy tej ustawy nie zawierają jednak żadnych sankcji w stosunku do osób peł-
niących kierownicze funkcje w państwie, w tym Prezesa NIK, za naruszenie tych za-
kazów. Prezes NIK za naruszenie ustaw odpowiada jednak przed Trybunałem Stanu 
(art. 198 ust. Konstytucji).

Prezes NIK obowiązany jest również do złożenia oświadczenia o swoim stanie 
majątkowym, które powinno zawierać informacje o posiadanych zasobach finanso-
wych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, naby-
tych przez niego lub małżonka od Skarbu Państwa, albo innych państwowych osób 
prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, związków metropo-
litarnych, które podlegały zbyciu w drodze przetargu. Prezes NIK składa to oświad-
czenie Prezydentowi RP. Art. 14 penalizuje podanie nieprawdy w oświadczeniu karą 
pozbawienia wolności do 5 lat, a za czyny mniejszej wagi karą grzywny, ograniczenia 
wolności lub pozbawienia wolności do jednego roku.

 2.5. Odpowiedzialność Prezesa NIK

 W myśl art. 13 ustawy o NIK Prezes NIK odpowiada przed Sejmem za działalność 
NIK. Chodzi tu o odpowiedzialność za całokształt działalności NIK, zarówno w sfe-
rze kontrolnej, jak i organizacyjnej, oraz w zakresie wykonania budżetu Izby. Zasady 
ani tryb tej odpowiedzialności nie zostały unormowane. W praktyce jednak, biorąc 
pod uwagę, że Sejm rozpatruje różne dokumenty dotyczące działalności NIK, np. in-
formacje o wynikach kontroli, plan pracy, sprawozdanie z działalności Izby w roku 
poprzednim, to może też oceniać pracę Prezesa. Z oceną tą nie wiążą się jednak bez-
pośrednio żadne skutki prawne.

Unormowane są natomiast zasady i tryb odpowiedzialności karnej lub konstytu-
cyjnej. Prezes NIK może ponieść przed sądem powszechnym odpowiedzialność kar-
ną za przestępstwo, może też odpowiadać za wykroczenie. Prezes może także pono-
sić odpowiedzialność konstytucyjną za popełnienie tzw. deliktów konstytucyjnych. 
Zgodnie z art. 198 ust. 1 Konstytucji Prezes NIK ponosi przed Trybunałem Stanu od-
powiedzialność konstytucyjną za naruszenie Konstytucji lub ustaw w związku z zaj-
mowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania. Przepis ten uzupeł-
niony jest przez art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu102, 
zgodnie z którym Prezes NIK za naruszenie Konstytucji lub ustaw w związku z zaj-

102 Dz. U. z 2016 r. poz. 2050. Zgodnie z art. 198 ust. 1 Konstytucji i art. 1 ust. 1 ustawy o Trybunale Stanu 
odpowiedzialności konstytucyjnej podlegają ponadto: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów i człon-
kowie Rady Ministrów, Prezes NBP, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym 
Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.
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mowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania ponosi odpowiedzial-
ność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu.

W świetle powyższych przepisów, w wypadku Prezesa NIK deliktem konstytucyj-
nym jest czyn spełniający łącznie następujące przesłanki:

– polega na naruszeniu Konstytucji lub ustaw,
– został popełniony z winy umyślnej lub nieumyślnej103,
– został popełniony wyłącznie w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w za-

kresie swojego urzędowania.
Tryb pociągnięcia Prezesa NIK do odpowiedzialności konstytucyjnej zasadniczo 

różni się od trybu jego pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, która jest możliwa 
jedynie po uchyleniu przez Sejm immunitetu. Przedstawiając tylko ogólnie kwestię 
wdrożenia odpowiedzialności konstytucyjnej, trzeba zacząć od tego, że wstępny wnio-
sek o pociągnięcie Prezesa NIK do odpowiedzialności konstytucyjnej może być złożony 
Marszałkowi Sejmu przez Prezydenta lub grupę co najmniej 115 posłów. Wniosek kie-
rowany jest przez Marszałka Sejmu do sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytu-
cyjnej, która przeprowadza postępowanie dowodowe. Po rozpatrzeniu sprawy komisja 
uchwala sprawozdanie, w którym wnioskuje do Sejmu o pociągnięcie Prezesa do od-
powiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu bądź o umorzenie postępo-
wania w sprawie. Uchwałę o pociągnięciu Prezesa NIK do odpowiedzialności konsty-
tucyjnej Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy ustawowej liczby posłów. Po rozpatrzeniu sprawy Trybunał – zgodnie z art. 25 
ustawy o Trybunale Stanu – może orzec łącznie lub osobno następujące kary: utratę 
czynnego i biernego prawa wyborczego; zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk 
lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach pań-
stwowych i w organizacjach społecznych; utratę wszystkich lub niektórych orderów, 
odznaczeń i tytułów honorowych. Kary te orzekane są na okres od 2 do 10 lat.

Na tle stosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności Prezesa NIK moż-
na sobie wyobrazić trzy sytuacje. Dwie pierwsze nie wydają się być zbytnio skom-
plikowane. Pierwsza: jeżeli Prezes NIK popełni przestępstwo, które nie wyczerpuje 
znamion deliktu konstytucyjnego, to ponosi odpowiedzialność karną. Druga: jeżeli 
czyn jest typowym deliktem konstytucyjnym, a nie jest przestępstwem, Prezes po-
nosi odpowiedzialność konstytucyjną104. Sprawa się jednak komplikuje w przypad-
ku, gdy ten sam czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa i deliktu konstytucyjnego. 
Taka sytuacja może dotyczyć np. przestępstwa urzędniczego105.

103 Zgodnie z art. 3 ustawy o Trybunale Stanu odpowiedzialność konstytucyjna obejmuje czyny narusza-
jące Konstytucję lub ustawę, chociażby zostały dokonane nieumyślnie.

104 Przykładowo odpowiedzialność konstytucyjną Prezes NIK ponosić może, jeżeli swoim działaniem na-
ruszałby zasadę apolityczności, a takie zachowanie nie jest wprost penalizowane w kk.

105 Art. 231 kk penalizuje działalność funkcjonariusza publicznego na szkodę interesu publicznego  
lub prywatnego polegającą na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków.

2. Status prawny oraz prawa i obowiązki Prezesa NIKBogdan Skwarka
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Problem zbiegu odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej oraz związane z tym 
wątpliwości dotyczą także innych osób wymienionych w art. 198 ust. 1 Konstytucji, 
z wyjątkiem Prezydenta i członków Rady Ministrów. Przepisy prawne nie rozwiązują 
problemu zbiegu odpowiedzialności karnej i konstytucyjnej. Nie czyni tego również 
doktryna. W literaturze można znaleźć różne opinie na ten temat. Niektórzy autorzy 
uważają, że w wypadku „podejrzenia popełnienia tzw. przestępstwa urzędniczego 
prokurator nie może postawić Prezesowi NIK zarzutów. Prezes NIK podlega w tym 
zakresie odpowiedzialności konstytucyjnej, co wyłącza odpowiedzialność karną”106. 
Inni uważają, że odpowiedzialność karna przed Trybunałem Stanu dotyczy tylko Pre-
zydenta i osób wchodzących w skład Rady Ministrów, zaś odpowiedzialność karna 
pozostałych osób wymienionych w art. 198 Konstytucji, w tym Prezesa NIK, „egze-
kwowana jest w każdym przypadku przed sądem powszechnym”107. Można też spo-
tkać się z poglądami, iż mimo że Prezes NIK ponosi odpowiedzialność konstytucyjną 
zgodnie z art. 198 Konstytucji przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji 
lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędo-
wania, to nie wyklucza to możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej 
przed sądem powszechnym za ten sam czyn, gdy „wyczerpuje on znamiona czynu za-
bronionego przez ustawę karną”108. Stwierdza się ponadto, że w wypadku wszczęcia 
postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej celowe byłoby zawiesze-
nie postępowania karnego do czasu zakończenia postępowania w sprawie odpowie-
dzialności konstytucyjnej109. W sytuacji braku jednoznacznych przepisów prawnych 
i stanowiska doktryny, decydujące znaczenie dla rozwiązania – przynajmniej częścio-
wego – tego problemu może mieć praktyka sejmowa. 

 

106 Patrz Opinie w sprawie zakresu odpowiedzialności prawnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Przegląd 
Sejmowy 2015/6. Tamże np. M. Chmaj, s. 135. Tamże, A. Bisztyga stwierdza, że „odmienna wykładnia 
prawa prowadziłaby do niedopuszczalnej sytuacji, w której Prezes NIK za ten sam czyn mógłby po-
nosić podwójną odpowiedzialność”, s. 178. Podobnie S. Grabowska pisze, iż „osoby podlegające odpo-
wiedzialności konstytucyjnej za swoje czyny nie podlegają odpowiedzialności karnej, ponieważ ozna-
czałoby to podwójne ukaranie za ten sam czyn”, s. 182.

107 Zob. tamże A. Szmyt, s. 165.
108 Zob. tamże S. Steinborn, s 172. Zob. też W. Orłowski, tamże s. 153.
109 Zob. A. Młynarska-Sobaczewska, tamże, s. 152.
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I.3. Rola i zadania Kolegium NIK

3.1. Uprawnienia Kolegium

Zgodnie z art. 202 ust. 3 Konstytucji i art. 1 ust. 3 ustawy o NIK Izba działa na za-
sadzie kolegialności. Jednocześnie art. 13 ustawy o NIK stanowi, że Izbą kieruje Pre-
zes i za jej działalność odpowiada przed Sejmem. Można w tych przepisach dopatrzeć 
się sprzeczności, bowiem z jednej strony to Prezes kieruje Izbą, a z drugiej działa ona 
na zasadzie kolegialności. Sprzeczność ta jest tylko pozorna110. Inne przepisy ustawy 
o NIK określają, na czym owa kolegialność polega. Ustanowienie Kolegium NIK jest 
jednym z najważniejszych elementów urzeczywistnienia konstytucyjnej i ustawowej 
zasady kolegialności. Zasada ta polega m.in. na udziale organu kolegialnego w podej-
mowaniu najważniejszych rozstrzygnięć. Istotna rola Kolegium znajduje swoje od-
zwierciedlenie w jego uprawnieniach. Kolegium zajmuje się bowiem najważniejszy-
mi sprawami z zakresu działania Izby.

Uprawnienia, organizacja i sposób rozpatrywania spraw przez Kolegium zostały 
unormowane przepisami ustawy o NIK, zaś szczegółowy sposób procedowania usta-
lony uchwałą Kolegium NIK z 12 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu Kolegium 
Najwyższej Izby Kontroli111. Kolegium, rozpatrując sprawy, zatwierdza, uchwala lub 
opiniuje i przedstawia swoje stanowisko w formie uchwały.

Na podstawie art. 23 ustawy o NIK Kolegium zatwierdza: analizę wykonania bu-
dżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdanie z działalności NIK 
w roku ubiegłym.

Kolegium NIK uchwala: opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, 
wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych 
z działalnością organów wykonujących zadania publiczne, wystąpienia, które zawie-
rają wynikające z kontroli zarzuty dotyczące działalności osób wchodzących w skład 
Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi, Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego i osób kierujących urzędami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK, 
tj. Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezydenta RP, 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjne-
go, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika 
Praw Dziecka, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego 

110 Rozwiązanie przyjęte w art. 202 ust. 3 Konstytucji ma charakter ramowy i nie wyłącza powiązania 
zasady kolegialności z kompetencjami realizowanymi jednoosobowo przez Prezesa NIK. Zob. M. Stę-
belski, [w:] Konstytucja RP..., dz. cyt., s. 1370.

111 Zwana dalej regulaminem Kolegium, niepublikowana.

Bogdan Skwarka 3. Rola i zadania Kolegium NIK
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Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Ko-
misji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Szefa Krajowego Biura Wy-
borczego oraz Głównego Inspektora Pracy. Kolegium NIK uchwala ponadto projekt 
statutu Izby, projekt budżetu Izby oraz roczny plan pracy NIK.

Kolegium opiniuje przedstawione przez Prezesa NIK programy kontroli i informa-
cje o wynikach szczególnie ważnych kontroli, inne sprawy wniesione przez Prezesa 
NIK albo zgłoszone przez 1/3 członków Kolegium.

Bardzo ważne znaczenie w działalności NIK i Kolegium ma analiza wykonania bu-
dżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz opinia w przedmiocie udzielenia ab-
solutorium Radzie Ministrów. Dokonanie analizy wykonania budżetu i wyrażenie opinii 
w przedmiocie absolutorium stanowi bowiem najważniejszy konstytucyjny i ustawo-
wy, coroczny obowiązek NIK, w realizacji którego bierze udział Kolegium NIK. Podsta-
wowym celem kontroli NIK jest dostarczenie społeczeństwu i parlamentowi obiek-
tywnej wiedzy o stanie finansów publicznych, w tym o prawidłowości pobierania i wy-
datkowania środków publicznych. Kluczowym dokumentem w realizacji tego celu jest 
właśnie przedstawiana Sejmowi analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki 
pieniężnej wraz z opinią w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów. Analiza wy-
konania budżetu stanowi zbiorcze zestawienie wyników kontroli przeprowadzonych 
przez jednostki kontrole NIK u dysponentów części budżetowych oraz innych podmio-
tów. Jednostki kontrolne NIK kontrolują prawidłowość uzyskiwania dochodów i doko-
nywania wydatków budżetowych w roku ubiegłym. Muszą tego dokonać w takim cza-
sie, aby Sejm mógł podjąć uchwałę w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia Radzie 
Ministrów absolutorium z wykonania budżetu państwa za poprzedni rok, w konstytu-
cyjnym i ustawowym terminie112. Na Kolegium NIK ciąży obowiązek rozpatrzenia za-
strzeżeń do wystąpień pokontrolnych dotyczących kontroli wykonania budżetu przez 
poszczególnych dysponentów części budżetowych, a następnie zatwierdzenia analizy 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Kolegium uchwala też opi-
nię dla Sejmu w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Radzie Mi-
nistrów. Opinia nie wiąże Sejmu i jest jedynie sugestią co do udzielenia bądź nieudzie-
lania przez Sejm absolutorium Radzie Ministrów.

Kolejnym ważnym zadaniem Kolegium jest uchwalanie rocznego planu pracy NIK. 
Plan pracy jest zestawieniem kontroli planowych, które NIK ma zamiar przeprowa-

112 Zgodnie z art. 226 ust. 1 Konstytucji Rada Ministrów w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżeto-
wego przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej. Przepis art. 182 ust. 2 usta-
wy o finansach publicznych doprecyzowuje, że Rada Ministrów przedkłada Sejmowi i NIK do 31 maja 
roku następnego sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej. Zgodnie z art. 226 ust. 2 Konstytucji 
Sejm ma 90 dni na rozpatrzenie sprawozdania Rady Ministrów i opinii NIK. Cały proces rozpatrywania 
przez Sejm sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Radzie Ministrów powinien 
zatem zakończyć się najpóźniej przed 31 sierpnia roku następnego po roku, w którym wykonywano 
ustawę budżetową.
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dzić113. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów w działalności NIK wyznaczający 
kierunki kontroli. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2 ustawy o NIK Izba wykonuje swo-
je zadania na podstawie rocznego planu pracy. Każdy członek Kolegium może kwe-
stionować celowość przeprowadzenia kontroli ujętej w planie pracy lub wnioskować 
o włączenie do planu innego tematu kontroli. Tym samym Kolegium decyduje, które 
kontrole zostaną ujęte w planie pracy.

Kolegium NIK zatwierdza sprawozdanie z działalności Izby w roku ubiegłym. 
W sprawozdaniu w sposób syntetyczny przedstawia się podstawowe informacje 
o działalności NIK, jak np. wyniki ważniejszych kontroli, organizację wewnętrzną, 
wykonanie budżetu Izby, udział w pracach Sejmu, współpracę międzynarodową, 
a także szereg danych statystycznych (liczbę wniesionych zastrzeżeń, liczbę złożo-
nych zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw lub wy-
kroczeń czy zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych). Kolegium, 
zatwierdzając sprawozdanie, daje niejako skwitowanie Izbie z działalności w minio-
nym roku. Sprawozdanie jest rozpatrywane na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Może 
on sprawozdanie przyjąć albo odrzucić. Należy jednak podkreślić, że z odrzuceniem 
sprawozdania nie łączą się dla NIK żadne negatywne skutki prawne.

Nie można pominąć udziału Kolegium w decydowaniu o bardzo ważnej sprawie 
z punktu widzenia prawidłowości funkcjonowania NIK, jaką jest uchwalanie projektu 
budżetu NIK i projektu statutu NIK. Kolegium ma realny wpływ na kształt projektu 
budżetu oraz projektu statutu, bowiem może nie zgodzić się na określone wydatki 
albo na przyjęte w statucie rozwiązania organizacyjne. Może również proponować 
zwiększenie wydatków. Projekt budżetu NIK, w brzmieniu uchwalonym przez Kole-
gium, minister właściwy do spraw budżetu włącza do projektu budżetu państwa. Jest 
to realizacja zasady niezależności NIK od rządu. Minister właściwy do spraw budżetu, 
ani Rada Ministrów, nie mogą bowiem dokonywać zmian w budżecie NIK. Przejawem 
niezależności NIK od rządu jest także uchwalanie przez Kolegium statutu, w treść 
którego władza wykonawcza nie może ingerować. Należy zaznaczyć, że jest to jed-
nak tylko projekt budżetu NIK i projekt statutu. O ostatecznym kształcie budżetu NIK 
decydują Sejm i Senat, zaś statutu NIK – Marszałek Sejmu114.

Najwięcej czasu Kolegium poświęca na rozpatrywanie zastrzeżeń do wystąpień 
pokontrolnych. Kolegium rozpatruje zastrzeżenia składane przez najważniejsze or-
gany państwa115. Stosownie do art. 23 ust. 4 ustawy o NIK Kolegium rozpatruje za-

113 Szerzej na temat rocznego planu pracy patrz rozdział III.3. Planowanie kontroli.
114 Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o NIK statut NIK nadawany jest przez Marszałka Sejmu na wniosek 

Prezesa NIK.
115 W 2016 r. Kolegium podjęło uchwały w 56 sprawach dotyczących zastrzeżeń do wystąpień pokontrol- 

nych. Zob. Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r., s. 15, https://www.nik.gov.
pl/o-nik/sprawozdania-z-dzialalnosci-nik.

Bogdan Skwarka 3. Rola i zadania Kolegium NIK
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strzeżenia do wystąpień pokontrolnych, o których mowa w art. 54 ust. 3 ustawy 
o NIK. Chodzi tu o zastrzeżenia składane przez ministrów, kierowników urzędów 
centralnych, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, a także osoby kierujące podmio-
tami, o których mowa w przytoczonym art. 4 ust. 1 ustawy o NIK. Z reguły Kolegium 
NIK rozpatruje zastrzeżenia na posiedzeniach odbywających się co miesiąc, z wyjąt-
kiem rozpatrywania zastrzeżeń do kontroli wykonania budżetu państwa, które nie-
kiedy są rozpatrywane na posiedzeniach zwoływanych nawet trzy razy w miesiącu116. 
Inne sprawy z wyżej wymienionych rozpatrywane są przez Kolegium raz w roku lub 
w miarę potrzeby117.

Kolegium spełnia ponadto ważną funkcję w zakresie rozpatrywania wniosków 
o uchylenie immunitetu wiceprezesów, dyrektora generalnego NIK i kontrolerów. 
Kolegium jest tu organem orzekającym w sprawie wniosku złożonego przez upraw-
nionego oskarżyciela. Immunitet ma służyć ochronie tych osób przed szykanami, 
w tym przed pochopnym i bezpodstawnym ich oskarżaniem. Takie sytuacje mogą 
się zdarzać, bowiem kontrole często dotyczą bardzo „wrażliwych” spraw. Zgodnie 
z art. 88 ust. 1 ustawy o NIK wiceprezesi, dyrektor generalny NIK lub kontrolerzy 
nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej z powodu swoich czynności 
służbowych bez uprzedniej zgody Kolegium NIK. Zakaz ten obowiązuje także po usta-
niu stosunku pracy. Należy podkreślić, że immunitet dotyczy tylko odpowiedzialno-
ści karnej i tylko w zakresie związanym z wykonywaniem obowiązków służbowych. 
Przepisy prawne nie określają, jaką rolę ma odgrywać Kolegium przy rozpatrywaniu 
wniosku o uchylenie immunitetu, a w szczególności, czy Kolegium rozpatruje wnio-
sek tylko pod względem jego poprawności formalnoprawnej, czy też pod względem 
jego zasadności merytorycznej. Cel immunitetu i wynikająca z niego realna potrzeba 
ochrony powoduje konieczność badania przez Kolegium meritum sprawy. Należy zgo-
dzić się z poglądem, że podjęcie przez Kolegium uchwały dotyczącej immunitetu nie 
może polegać jedynie na badaniu formalnoprawnych podstaw wniesienia wniosku 
o uchylenie immunitetu. Tym samym Kolegium NIK, oceniając zasadność zarzutów, 
może nie zgodzić się na uchylenie immunitetu, jeżeli jego zadaniem zarzuty są bez-
podstawne. „Bez względu na ewentualną presję społeczną i komentarze w mediach 
towarzyszące sprawie, orzekanie powinno opierać się na analizie materiału dowo-
dowego przedstawionego przez wnioskodawcę. Takie podejście w żadnym razie nie 
może być uznane za nadużywanie instytucji immunitetu”118. Przepisy ustawy o NIK 

116 Bardziej szczegółowo o rozpatrywaniu zastrzeżeń przez Kolegium patrz. rozdział III.8. Zaskarżanie 
wyników kontroli.

117 Raz w roku Kolegium zatwierdza analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej 
oraz sprawozdanie z działalności NIK za rok poprzedni, uchwala opinię w przedmiocie absolutorium 
dla Rady Ministrów, projekt budżetu NIK i roczny plan pracy NIK.

118 Zob. E. Jarzęcka-Siwik, Procedura uchylania immunitetu kontrolerskiego przez Kolegium NIK, Kontrola 
Państwowa, 2016/2, s. 21.
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nie określają szczegółowego trybu postępowania w sprawie immunitetu wicepre-
zesów NIK, dyrektora generalnego i kontrolerów. Stosuje się tu zatem odpowiednio 
przepisy regulaminu Kolegium.

Kolegium odbywa posiedzenia seminaryjne. Posiedzenia te dotyczą istotnych pro-
blemów związanych z funkcjonowaniem państwa119. W zależności od tematyki po-
siedzenia do udziału w nim zapraszani są przedstawiciele rządu, samorządu, orga-
nizacji pozarządowych, przedstawiciele świata nauki, praktycy itp. Posiedzenie jest 
swoistym forum dyskusyjnym, pozwalającym na przedstawienie istotnych proble-
mów, wymianę poglądów czy wypracowanie stanowiska.

3.2. Skład Kolegium i status jego członków

O wysokiej randze Kolegium świadczy jego skład i status członków. Kolegium jest 
bowiem jednym z nielicznych w naszym systemie prawnym organów wewnętrznych, 
w których o najważniejszych sprawach dla danej instytucji współdecydują osoby nie-
będące jej pracownikami120. Jest to jeden z istotnych elementów mających gwaranto-
wać obiektywizm w rozstrzyganiu spraw.

Kolegium składa się z 19 członków. W skład Kolegium wchodzi 7 członków „ze-
wnętrznych”. Są to przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych. Powstaje pyta-
nie, dlaczego ustawodawca wyróżnił w składzie kolegium przedstawicieli nauk praw-
nych i ekonomicznych. Wydaje się, że wynika to z faktu, iż gros spraw rozpatrywa-
nych przez Kolegium dotyczy sfery zagadnień prawnych lub ekonomicznych. Usta-
wodawca wymaga, aby osoby wchodzące w skład Kolegium, będące pracownikami 
NIK, zajmowały najwyższe stanowiska w Izbie. W skład Kolegium wchodzi Prezes 
NIK, 3 wiceprezesów, dyrektor generalny NIK oraz 7 dyrektorów jednostek kontrol-
nych NIK lub radców Prezesa NIK. Prezes, wiceprezesi i dyrektor generalny wchodzą 
w skład Kolegium z mocy prawa, pozostałych 14 członków jest powoływanych przez 
Marszałka Sejmu, na wniosek Prezesa NIK, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji 
sejmowej, na okres 3 lat, licząc od dnia powołania.

Na status członków Kolegium wpływają dwa podstawowe elementy: kadencyj-
ność i niezawisłość. Te dwa elementy mają służyć obiektywizmowi rozstrzygania 
spraw przez Kolegium. Kadencyjność gwarantuje przede wszystkim brak możliwo-

119 Dla przykładu, przedmiotem posiedzenia seminaryjnego 25 listopada 2015 r. była opieka medyczna 
nad osobami w podeszłym wieku u progu rewolucji demograficznej – szerzej patrz numer specjalny 
KP 2016/1; 25 czerwca 2008 r. odbyło się posiedzenie seminaryjne Kolegium NIK na temat „Bezczyn-
ności władzy” – szerzej patrz numer specjalny KP 2008/2. O innych posiedzeniach seminaryjnych  
– patrz numery specjalne KP 2011/1, 2005/1, 2005/2.

120 Przykładowo, zgodnie z art. 15 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunko-
wych, Dz. U. z 2016 r. poz. 561, osoby niebędące pracownikami, jako pozaetatowi członkowie mogą 
wchodzić w skład kolegium regionalnej izby obrachunkowej.

3. Rola i zadania Kolegium NIKBogdan Skwarka
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ści odwołania członka Kolegium w każdym czasie. Należy podkreślić, że kadencja nie 
dotyczy Kolegium jako całości, ale poszczególnych jego członków. Ich kadencja może 
ulec „skróceniu” tylko w wypadku śmierci albo w przypadkach określonych przez 
ustawę. Stosownie do art. 22 ust. 6 ustawy o NIK Marszałek Sejmu może odwołać 
członka Kolegium na wniosek Prezesa NIK jeżeli:

– zrzekł się funkcji,
– przestał zajmować stanowisko dyrektora jednostki kontrolnej lub radcy Pre-

zesa NIK,
– nie uczestniczył w posiedzeniach Kolegium przez okres przekraczający 1 rok,
– został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa 

z winy umyślnej.
Kolejną gwarancję obiektywizmu w rozstrzyganiu spraw przez Kolegium ma 

dawać art. 22 ust. 3 ustawy o NIK. Stanowi on, że osoby wchodzące w skład Kole-
gium są w sprawowaniu swej funkcji niezawisłe i mogą w sprawie podejmowanych 
uchwał zgłaszać do protokołu zdanie odrębne. Przepisy ustawy o NIK posługują się 
terminem „niezawisłość”, podobnie jak to ma miejsce w wypadku sędziów. Art. 178 
ust. 1 Konstytucji stanowi, że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawi-
śli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Nie ma jednak legalnej definicji poję-
cia „niezawisłość”. Definicję tego pojęcia można natomiast znaleźć w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał, odwołując się do poglądów doktryny, określił, 
że niezawisłość sędziowska obejmuje: bezstronność sędziów w stosunku do uczest-
ników postępowania, niezależność wobec organów (instytucji) pozasądowych, samo-
dzielność sędziego wobec władz i innych organów sądowych, niezależność od wpły-
wu czynników politycznych, a zwłaszcza partii politycznych, i wewnętrzną niezależ-
ność sędziego121. Nie ulega wątpliwości, iż powyższe elementy składające się na po-
jęcie niezawisłości można odnosić także do członków Kolegium NIK.

Stabilności członkostwa w Kolegium ma służyć zakaz rozwiązania stosunku pra-
cy z mianowanym kontrolerem będącym członkiem Kolegium bez zgody Kolegium 
(art. 68 ust. 3 ustawy o NIK). Należy dodać, że ten zakaz dotyczy jedynie tych człon-
ków Kolegium, którzy są mianowanymi kontrolerami. Nie dotyczy więc rozwiązania 
stosunku pracy z wiceprezesami i dyrektorem generalnym NIK. Utrata stanowiska 
wiceprezesa lub dyrektora generalnego NIK oznacza automatycznie utratę członko-
stwa w Kolegium.

121 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 1998 r. K 3/98, OTK 1998, nr 4, poz. 52. Zob. P. Mikuli, 
[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, pod red. W. Skrzydło, S. Grabow-
skiej, R. Grabowskiego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 265. Zob. też. Konstytucja 
III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, redakcja i wprowadzenie  
M. Zubik, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 677 i nast.
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3.3. Tryb rozpatrywania spraw przez Kolegium

Termin posiedzenia Kolegium NIK wyznacza Prezes NIK i proponuje jego porzą-
dek dzienny. Prezes zarządza zawiadomienie o posiedzeniu członków Kolegium i in-
nych osób, których udział w posiedzeniu uzna za konieczny. Prezes NIK zwołuje także 
posiedzenie na wniosek 1/3 członków Kolegium, wyznaczając termin posiedzenia nie 
później niż na 30 dni od daty złożenia wniosku (§ 3 regulaminu Kolegium). Zapro-
ponowany przez Prezesa NIK porządek dzienny posiedzenia może być uzupełniony 
na jego wniosek lub na wniosek co najmniej 1/3 składu Kolegium. Wniosek zostaje 
przyjęty, jeżeli nikt z członków Kolegium nie zgłosi sprzeciwu. W przeciwnym razie 
nad wnioskiem przeprowadza się głosowanie. Zgodnie z art. 24 ustawy o NIK po-
siedzeniom Kolegium przewodniczy Prezes NIK lub wyznaczony przez niego jeden 
z wiceprezesów. Prezes może zapraszać na posiedzenie Kolegium osoby niewchodzą-
ce w skład Kolegium. Przewodniczący kieruje obradami, a w szczególności otwiera 
i zamyka posiedzenie, udziela głosu członkom Kolegium i innym zaproszonym oso-
bom, otwiera i zamyka dyskusję i zarządza głosowanie. Kolegium podejmuje uchwały 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Kolegium w głosowaniu 
tajnym. Tajność głosowania ma zapewnić obiektywizm podejmowania rozstrzygnięć 
przez członków Kolegium. Każdy z członków Kolegium może zgłosić zdanie odrębne 
do treści podjętej uchwały.

Za udział w posiedzeniu Kolegium jego członkom, którzy nie są pracownikami 
NIK, przysługuje wynagrodzenie. Jest ono ustalane przez Prezesa NIK, z tym że wy-
nagrodzenie nie może być wyższe niż półtorakrotność minimalnego wynagrodze-
nia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę. Koszty związane z wypłatą wynagrodzenia pokrywane są z budżetu NIK. 

Elżbieta Jarzęcka-Siwik

I.4. NIK a inne organy kontroli
4.1. System kontroli

Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z innymi organami władzy wynika z ogólnej, 
wyrażonej w preambule Konstytucji, zasady współdziałania władz. Różne są formy 
tego współdziałania i w zasadzie zależą one od uregulowania w aktach normatyw-
nych pozycji i statusu prawnego tych organów oraz zakresu ich kompetencji, celów 
działania i funkcji pełnionych w aparacie państwowym. Szczególną domeną współ-
pracy jest rzecz jasna sprawowanie funkcji kontrolnej przez te organy w odniesieniu 

Elżbieta Jarzęcka-Siwik 4. NIK a inne organy kontroli
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do realizowania przez podmioty podlegające kontroli praw i obowiązków w sferze 
publicznoprawnej. W tym funkcjonalnym ujęciu można mówić o współdziałaniu NIK 
z organami władz publicznych w ramach prawnego systemu kontroli w państwie122. 
Najogólniej mówiąc, w oparciu o analizę norm prawnych, system kontroli w państwie 
można przedstawić w kilku obszarach. Przyjmując, jako kryterium dyferencjacji, tra-
dycyjnie rozumianą kontrolę polegającą na sprawdzaniu i ocenianiu określonej dzia-
łalności, można wyróżnić cztery główne obszary tego systemu. Obejmuje on działal-
ność organów kontroli państwowej, organów kontroli specjalistycznej123 (branżowej), 
organów kontroli podatkowej oraz organów kontroli w administracji rządowej. Obok 
funkcjonuje sądowa oraz prokuratorska kontrola administracji, a także kontrola or-
ganów stanowiących w jednostkach samorządu terytorialnego. Tak ukształtowany 
system obejmuje:

– kontrolę nad administracją – rozumianą jako kontrolę zewnętrzną wykonywa-
ną przez organ niepodporządkowany administracji;

– kontrolę sprawowaną przez samą administrację – wykonywaną wobec organów 
i aparatu administracyjnego, ale też podmiotów znajdujących się poza strukturą ad-
ministracji publicznej, w tym przedsiębiorców i obywateli124.

4.2. Pojęcie kontroli

Kontrola obejmuje różne przejawy aktywności na forum publicznym, a jej wyniki 
w istotny sposób oddziałują na kierunek i strategię dalszego postępowania. W od-
niesieniu do administracji dotyczy działalności w sferze organizacyjnej, społecznej 
oraz gospodarczej podejmowanej przez podmioty publiczne zakotwiczone w admi-
nistracji rządowej lub samorządowej. Nie ma jednolitej, legalnej definicji kontroli. Po-
jęcie to wielokrotnie definiowali przedstawiciele doktryny. Przykładowo, J. Jagielski 
wskazuje, że kontrolą jest „rozpoznanie (ustalenie) istniejącego stanu rzeczy – jego 
ocena – diagnoza przyczyn (źródeł) nieprawidłowości – udzielanie wskazań służą-
cych zniesieniu nieprawidłowości i zapobieżeniu ich powstawaniu w przyszłości”125. 

122 Pojęcie to bliżej wyjaśnia E. Jarzęcka-Siwik w artykule pt. Kontrola podatkowa elementem prawne-
go systemu kontroli – wykonywanie funkcji kontrolnej w państwie, Kontrola Państwowa 2015/6, s. 54 
i nast. Pojęciem „system kontroli” posługiwało się wielu przedstawicieli doktryny lecz odnosili to poję-
cie do nauki prawa administracyjnego. E. Ochendowski pisał, że „Zadaniem kontroli jest zapobieganie 
błędom w działaniu administracji. To zadanie powinno rzutować na zakres budowy systemu kontroli”. 
Prawo administracyjne część ogólna, Toruń 1996, s. 23. Szczegółową analizę tego zagadnienia przed-
stawił L. Murat, Nauka o kontroli – rzeczywistość czy postulat, Kontrola Państwowa 2015/6, s. 11–17.

123 Pojęcie kontroli specjalistycznej wyróżnia J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, LexisNexis 2006, 
s. 184–196. Autor wskazuje, że charakterystyczne w kontroli specjalistycznej jest to, iż kontroluje ona 
nie tylko aparat administracyjny, ale również podmioty spoza systemu administracji publicznej.

124 Tamże s. 10, 74.
125 Tamże, s. 15.
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Inne spojrzenie opiera się na pojęciach wyznaczeń i wykonań z ich ustaleniem i po-
równaniem. Kontrolą tak definiowaną będzie „zespół czynności, które obejmują usta-
lenie stanu obowiązującego (wyznaczeń), ustalenie stanu rzeczywistego (wykonań), 
porównanie wykonań z wyznaczeniami w celu ustalenia ich zgodności lub niezgod-
ności oraz wyjaśnieniem przyczyn stwierdzonej zgodności lub niezgodności między 
wykonaniami i wyznaczeniami”126.

Działalność kontrolna w systemie prawa określana jest także innymi pojęcia-
mi, np.: rewizja, inspekcja, lustracja, wizytacja. Są to terminy historycznie związane 
z pewnymi szczególnymi rodzajami kontroli podejmowanych w określonych dziedzi-
nach i wykonywanych często w charakterystyczny sposób.

Inspekcja to fragment kontroli specjalistycznej, która odbywa się w drodze bez-
pośredniej obserwacji działalności podmiotu kontrolowanego, w tym jego czynności 
i zasobów. Kładzie nacisk na sprawdzanie i ocenianie bieżącej działalności podmio-
tu kontrolowanego.

Rewizja dotyczy dziedziny finansów i spraw majątkowych; polega na sprawdze-
niu stanu składników majątkowych oraz środków finansowych i porównaniu go z od-
powiednią dokumentacją. Jednym z jej podstawowych celów jest właśnie sprawdze-
nie rzetelności i prawidłowości dokumentów finansowych oraz ocena sposobu go-
spodarowania majątkiem. Sprawdza się przede wszystkim sprawozdania finansowe 
z punktu widzenia ich kompletności i dokładności. Przy tym weryfikuje się aktywa 
i zobowiązania pod kątem prawidłowości ich wyceny i wykazania jej w dokumenta-
cji księgowej. Rewidenci zwracają uwagę na przestrzeganie przyjętych zasad księ-
gowości. Ponieważ rewizja dotyczy zamkniętych okresów rozrachunkowych, jej rola 
w sprawdzaniu bieżącej działalności jednostki kontrolowanej jest znikoma. Zgodnie 
z ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nad-
zorze publicznym127 czynności rewizji finansowej w ramach wykonywanych badań 
przeprowadzają osoby wykonujące zawód biegłego rewidenta, działając w imieniu 
własnym albo firmy audytorskiej. Zatem rewizji nie przeprowadzają organy działa-
jące w administracji publicznej.

Lustracja prowadzona jest w drodze bezpośredniego przeglądu i weryfikacji rze-
czywistego stanu konkretnego przedmiotu bez wnikania w szczegóły badanej dzia-
łalności. Chodzi tu nie o sposób prowadzenia działalności, ale głównie o sprawdze-
nie jej rezultatów. Historycznie lustracja związana jest ze spółdzielczością i dotyczy 
finansów, gospodarki i przestrzegania prawa spółdzielczego. Polega na zapoznaniu 
się z prowadzoną dokumentacją, w tym ze stanem prowadzonych ksiąg, zasobami 

126 P. Malinowski, T. Nowak, A. Sędkowska., Kontrola podatkowa, skarbowa i celna, wydawnictwo LEX, 
Warszawa 2013, s. 22. Definicja kontroli patrz także W. Dawidowicz., Zagadnienia ustroju administra-
cji państwowej w Polsce, Warszawa 1970, s. 34.

127 Dz. U. poz. 1089, ze zm.

Elżbieta Jarzęcka-Siwik 4. NIK a inne organy kontroli
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rzeczowymi i finansowymi kontrolowanego. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo 
spółdzielcze128 w art. 91 § 1 nakłada na każdą spółdzielnię obowiązek poddania się 
lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. 
Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji129. Lustracja jest także elementem 
wewnętrznego nadzoru w sądownictwie. Tu lustracja obejmuje wybrane zagadnie-
nia z działalności administracyjnej sądu lub wydziału sądu130.

Wizytacja dotyczy szerokiego wglądu w działalność podmiotu kontrolowanego. 
Celem jest ocena całej jego działalności. Wizytacja odnosi się zarówno do spraw go-
spodarczych, jak i prawidłowości realizacji zadań wyznaczonych kontrolowanemu. 
Historycznie wiązana była z kontrolą pracy szkół i placówek edukacyjnych. Aktual-
nie ustawodawca nie posługuje się tym pojęciem w prawie oświatowym, ale kontrola 
stanowiąca element nadzoru pedagogicznego wykonywana jest przez wizytatorów131. 
Wizytację przeprowadza się w sądach i obejmuje ona pełną działalność administra-
cyjną sądu lub wydziału sądu. Stanowi ona czynność z zakresu wewnętrznego nadzo-
ru administracyjnego w sądach – art. 37b § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Zestawienie zdefiniowanych w nauce prawa administracyjnego pojęć kontroli 
i nadzoru (odpowiednio też dozoru) wskazuje na szerszy zakres nadzoru. Zawar-
te są w nim podstawowe elementy kontroli, a ponadto możliwość wiążącego od-
działywania na podległe podmioty za pomocą przyznanych im instrumentów wład-
czych. W systemie kontroli występuje wiele organów, których kompetencje obejmują 
czynności wykonywane w ramach sprawowanego nadzoru. Podkreślenia wymaga, 
że sprawowanie nadzoru (a w jego ramach także kontroli) nie musi być wyłączną 
działalnością organu. Fakt, że zakres działalności tego organu wykracza poza sfe-
rę właściwą dla instytucji kontrolnych, nie eliminuje go z systemu kontroli, ponie-
waż „Nadzór może być też wykonywany jako swoista funkcja (wykonywana np. przez 
określone organy administracji bez powiązania ze strukturą instytucjonalną) pole-
gająca m.in. na sprawowaniu kontroli i pieczy nad podległymi temu nadzorowi jed-
nostkami, a tylko w nieznacznym stopniu stosowaniu instrumentów władczych”132. 
Działając w ramach kontroli administracji, stanowią one „wyspecjalizowane służby 
administracyjne o funkcjach nadzorczo-regulatywnych i kontrolnych w wydzielonych 
dziedzinach spraw”133, czyli swego rodzaju policję administracyjną.

128 Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, ze zm.
129 Obowiązek przeprowadzenia lustracji jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania 

przez spółdzielnię w stanie likwidacji corocznie.
130 Patrz art. 39b § 2 pkt 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. z 2018 r. 

poz. 23, ze zm.
131 Patrz § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pe-

dagogicznego, Dz. U. poz. 1658.
132 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz… dz. cyt., s. 75.
133 M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, wyd. VI, Warszawa 2006, s. 186; zob. też E. Jarzęcka-

-Siwik, Najwyższa Izba Kontroli a inne organy kontroli, Kontrola Państwowa 2003/2, s. 6.
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4.3. Współpraca NIK z organami kontroli  
działającymi w administracji publicznej

Pozycja NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej pozwoliła na wyzna-
czenie przez ustawodawcę zakresu jej oddziaływania na inne organy wykonujące 
działalność kontrolną w obszarze regulowanym przez państwo i wykonywaną za lub 
z udziałem publicznego grosza. W myśl art. 12 ustawy o NIK organy kontroli, rewizji, 
inspekcji, działające w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym współpra-
cują z Izbą i mają wobec NIK pewne obowiązki, które sprowadzają się do:

– udostępniania NIK, na jej wniosek, wyników kontroli przeprowadzonych przez 
te organy;

– przeprowadzania określonych kontroli wspólnie pod kierownictwem NIK;
– przeprowadzania kontroli doraźnych na zlecenie NIK.
Konstrukcja art. 12 ustawy o NIK wskazuje na swoistą „zwierzchność” NIK nad 

innymi organami zaliczanymi do systemu kontroli w państwie. Przy czym ogranicza 
tę zwierzchność tylko do tych organów, które działają w administracji publicznej. Po-
mimo tego ograniczenia liczba organów zobowiązanych pozostaje długa, a ich status 
prawny, usytuowanie w systemie organów państwowych oraz zakres kompetencji 
są różnorodne. Rodzi to w praktyce określone problemy. Przede wszystkim istotnym 
jest, aby automatycznie nie kwalifikować konkretnego organu do grupy zobowiąza-
nych. Najpierw trzeba dokładnie przeanalizować jego pozycję w systemie organów 
władzy publicznej i zakres kompetencji.

Ustawodawca dość ogólnie określił podmioty zobowiązane do współdziałania 
z NIK. W art. 12 ustawy o NIK nazwał je organami „kontroli, rewizji, inspekcji”. Czy-
tając ten przepis wprost, można postawić pytanie, czy organy wykonujące wizytację 
lub inne czynności kontrolne w ramach nadzoru albo dozoru są wyłączone z tego 
kręgu? Odpowiedź twierdząca prowadziłaby do nieuzasadnionego ograniczenia oma-
wianej współpracy. Jak już wspomniałam, wizytacja czy lustracja to w istocie dzia-
łalność kontrolna, zaś nadzór (dozór) bez kontroli nie mógłby spełniać prawidłowo 
swojej funkcji regulacyjnej. Tymczasem to właśnie podejmowane w ramach nadzo-
ru działania związane z wypełnianiem tej funkcji zmierzają do zapewnienia właści-
wego poziomu wykonania zadań publicznych. Dlatego trzeba stwierdzić, że w kręgu 
podmiotów z art. 12 ustawy o NIK mieszczą się, niezależnie od przyjmowanych w na-
uce podziałów i rodzajów kontroli, instytucje mające kompetencje kontrolne o wy-
specjalizowanym charakterze. Kontrole wykonywane przez nie mają identyczny cel, 
bo służą pokazywaniu i eliminowaniu błędów oraz innych nieprawidłowości w tych 
specjalistycznych obszarach działania. Zatem użyte przez ustawodawcę pojęcie „or-
gany kontroli, rewizji, inspekcji” trzeba rozumieć szerzej i odnieść je do podmiotów, 
których kompetencje zawierają uprawnienie do przeprowadzania kontroli w określo-
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nym zakresie. Forma organizacyjna tych organów jest określona w przepisach szcze-
gólnych. Zwykle konstrukcja organizacyjna poszczególnych „inspekcji”, „nadzorów” 
i „dozorów” obejmuje centralne organy (przeważnie są to generalni inspektorzy lub 
prezesi urzędu) oraz jednostki terenowe funkcjonujące zarówno w ramach admini-
stracji zespolonej, jak i niezespolonej134.

Jako szczególne organy kontroli na szczeblu centralnym można wskazać:
– Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który jest centralnym organem admi-

nistracji rządowej, właściwym w sprawach zamówień publicznych i organem wła-
ściwym do kontroli zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami 
ustawy135;

– Centralne Biuro Antykorupcyjne – uprawnione do kontrolowania przestrzega-
nia przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 
osoby pełniące funkcje publiczne, a także kontroli określonych przepisami prawa 
procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjali-
zacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mie-
niem państwowym lub komunalnym oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień 
podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń 
i gwarancji kredytowych136.

Wśród organów administracji zespolonej można wyróżnić następujące organy 
kontroli specjalistycznej: Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Handlowa, Inspek-
cja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Ochrony Środowi-
ska, Inspekcja Transportu Drogowego, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja do Spraw 
Substancji Chemicznych, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pań-
stwowa Inspekcja Sanitarna, a także niektóre inne wyspecjalizowane organy nadzo-
ru, takie jak nadzór budowlany, nadzór geodezyjny i kartograficzny, kurator oświaty 
oraz służby i straże, w tym policja i straż pożarna.

Organy mające uprawnienia kontrolne, które znalazły się poza administracją ze-
spoloną, to np. organy dozoru technicznego, dozoru jądrowego oraz te, które zostały 
wskazane w art. 56 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządo-
wej w województwie137. Należą do nich m.in.:

– dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych i na-
czelnicy urzędów celno-skarbowych;

– dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzę-
du Górniczego;

134 Szerzej patrz E. Jarzęcka-Siwik, tamże, s. 6–9.
135 Patrz art. 161–164 pzp.
136 Patrz art. 31 i następne ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,  

Dz. U. z 2017 r. Nr 1993, ze zm.
137 Dz. U. z 2017 r. poz. 2234, ze zm.
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– dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar;
– dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
– okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego.
Na szczeblu centralnym funkcjonują Generalny Inspektor Informacji Finansowej 

i Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, którzy również mają kompetencje kontrolne 
o charakterze specjalistycznym. Organy kontroli specjalistycznej charakteryzuje to, 
że ich działalność skierowana jest także do podmiotów spoza administracji publicz-
nej, w tym do osób fizycznych i przedsiębiorców. Można więc tu mówić o kontroli „na 
zewnątrz” administracji.

Wykonywanie zadań publicznych i związane z tym wydatkowanie publicznych 
pieniędzy to przede wszystkim domena administracji rządowej i samorządowej. Za-
sady i tryb kontroli działalności organów administracji rządowej, urzędów obsługują-
cych lub stanowiących aparat pomocniczy tych organów oraz jednostek organizacyj-
nych podległych lub nadzorowanych przez te organy, zostały uregulowane w ustawie 
z 15 lipca 2011 r. o kontroli administracji rządowej138. W myśl art. 2 tej ustawy stosu-
je się ją również do działalności organów samorządu terytorialnego w sprawach do-
tyczących wykonywania zadań administracji rządowej oraz do wykonywania przez 
inne podmioty zadań z obszaru administracji rządowej w zakresie, w jakim zadania 
te są finansowane z budżetu państwa, ale nie dotyczy to kontroli specjalistycznych, 
o których była mowa. Status organu kontroli przysługuje – zgodnie z art. 6 tej usta-
wy i w zakresie przyznanych im ustawowo kompetencji – Prezesowi Rady Ministrów, 
Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministrom i wojewodom. Mamy zatem 
do czynienia z kontrolą „wewnątrz” administracji139.

Zlecenie kontroli lub prowadzenie kontroli wspólnej NIK z tymi organami jest 
możliwe, gdy podmioty współpracujące na podstawie art. 12 ustawy o NIK mają wła-
sne uprawnienia kontrolne wobec podmiotów objętych kontrolą.

Podejmując próbę wskazania organów kontroli działających w samorządzie tery-
torialnym, o których mowa w art. 12 ustawy o NIK, trzeba zwrócić uwagę na pewien 
niuans językowy. Chodzi o to, że sformułowanie w art. 12 ustawy o NIK może budzić 
pewne wątpliwości, jeśli idzie o wskazanie odrębnych i samodzielnych podmiotów 
o uprawnieniach kontrolnych, organizacyjnie ulokowanych w strukturze samorzą-
du terytorialnego140, których zadaniem jest kontrola działalności samorządu teryto-
rialnego. W szczególności nie można mówić, że regionalne izby obrachunkowe, które 

138 Dz. U. Nr 185, poz. 1092. Szerzej o zasadach i trybie przeprowadzania tej kontroli napisali T. Bolek,  
D. Rosińska, Kontrola w administracji rządowej, Kontrola Państwowa 2012/1, s. 35–54.

139 Ustawy nie stosuje się do kontroli przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, służb specjal-
nych (Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), NBP, Kancelarii: Sejmu, Senatu oraz 
Prezydenta.

140 Takimi organami są organy specjalistycznej kontroli zespolone na szczeblu powiatu, np. powiatowy 
inspektor nadzoru budowlanego.
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są organami kontroli działalności samorządu terytorialnego, pod względem organi-
zacyjnym są powiązane z jednostkami samorządu terytorialnego. Są one – jak wy-
nika z art. 1 ust. 1 ustawy z 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych141 pań-
stwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej tych jednostek. Wy-
nika z tego, że działalność kontrolna izb jest funkcjonalnie związana z działalnością 
jednostek samorządu terytorialnego, a zatem można przyjąć, że faktycznie działają 
one w samorządzie terytorialnym.

Regionalne izby obrachunkowe kontrolują gospodarkę finansową i zamówienia 
publiczne jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, związków i sto-
warzyszeń tych jednostek, a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym 
samorządowych osób prawnych oraz innych podmiotów, w zakresie wykorzystywa-
nia przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialne-
go. W takim właśnie zakresie, wobec regionalnych izb obrachunkowych NIK może ko-
rzystać z uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy o NIK. Dodatkowo współpraca 
z regionalnymi izbami obrachunkowymi polega na wymianie informacji o planowa-
nych kontrolach w jednostkach samorządu terytorialnego, co pozwala na eliminowanie 
przypadków jednoczesnego prowadzenia kontroli, zaś informacje o danych zawartych 
w sprawozdaniach o dochodach i wydatkach budżetowych wykorzystywane były przy 
typowaniu jednostek samorządu terytorialnego w ramach poszczególnych tematów 
kontrolnych, zwłaszcza w zakresie realizacji kontroli wykonania budżetu państwa142.

Z faktu, że organami zobowiązanymi do współpracy są te, które działają w admi-
nistracji rządowej lub samorządowej, wynika, że nie należą do nich biegli rewidenci. 
Nie można też uruchomić trybu z art. 12 ustawy o NIK w odniesieniu do wewnętrz-
nego nadzoru administracyjnego w sądach.

Ustawodawca określił formy omawianej współpracy. Najprostszą jest wykorzysta-
nie wyników kontroli specjalistycznej. Trzeba jednak pamiętać, że nie może to zastę-
pować wykonywania zadań przez NIK. Nie można w nadmiarze korzystać z wyników 
kontroli przeprowadzonych przez inne organy, ani też wskazywać ich wyrywkowo, 
bo Izba musi mieć na uwadze wiarygodność publikowanych przez siebie danych, 
za które bierze odpowiedzialność. W tym ujęciu z pewnością bezpieczniej jest oprzeć 
się na własnych ustaleniach. Ustalenia faktyczne i informacje na temat nieprawidło-
wości podawane przez inne organy są bez wątpienia istotne, zwłaszcza w dziedzi-
nach wymagających specjalistycznej wiedzy. Niemniej, powinny raczej uzupełniać 
ustalenia kontrolerów NIK, niż je zastępować. Przykładowo, w 2016 r. wyniki 36 kon-
troli zostały przekazane NIK przez specjalistyczne organy kontroli143.

141 Dz. U. z 2016 r. poz. 561.
142 Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r., dz. cyt., s. 52.
143 Tamże, s. 50. Dotyczyło to np. kontroli P/16/028 – Dopuszczenie pojazdów do ruchu drogowego. In-

formacje przekazał Izbie Transportowy Dozór Techniczny.
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Inną i często wykorzystywaną formą współpracy jest zlecanie przez NIK prze-
prowadzenia kontroli przez organ specjalistyczny. Ma to miejsce np. w wypadkach:

– zaistnienia nieprawidłowości, których przyczyn nie można zbadać w toku pro-
wadzonej kontroli ze względu na jej zakres;

– rozszerzenia zakresu podmiotowego lub przedmiotowego planowanych badań 
kontrolnych w ramach właściwości rzeczowej NIK;

– stwierdzenia braku możliwości podjęcia kontroli przez NIK we własnym za-
kresie144.

O rozmiarach tej formy współpracy świadczą dane ze sprawozdania z działalności 
NIK w 2016 r. Mowa tam, że w 2016 r. „na zlecenie NIK inne, właściwe w danym ob-
szarze, organy kontroli i inspekcji przeprowadziły 293 postępowania kontrolne”145.

Przeprowadzanie kontroli wspólnych pod kierownictwem NIK jest rzadko wyko-
rzystywaną formą współpracy. Może to wynikać z trudności we właściwym określe-
niu zakresu badań kontrolnych dla współpracujących organów oraz z faktu, że kon-
troler NIK nie jest związany ustaleniami innego organu kontroli. Kontrola wspólna 
powinna kończyć się opracowaniem dokumentów pokontrolnych, odrębnie przez 
każdy organ i to w ramach przysługujących mu uprawnień. Prawidłowe wykorzysta-
nie tej formy współpracy powinno doprowadzić do sporządzenia informacji zbior-
czej, w której zostaną przedstawione ustalenia wszystkich uczestniczących w kon-
troli organów oraz zostaną sformułowane uzgodnione oceny, uwagi i wnioski co do 
kontrolowanej działalności.

Problem wiążący się z przedmiotowym zakresem działania poszczególnych orga-
nów kontroli jest bardzo istotny. Ich zadania są regulowane w ustawach statuujących 
te instytucje i przepisach regulujących obszar ich działania. Współpraca z tymi orga-
nami nie może wykraczać poza zakres kompetencji NIK. Przykładowo, NIK nie jest 
uprawniona do kontrolowania działalności spółdzielni, nie może więc zlecić przepro-
wadzenia lustracji. Podobnie, jeśli NIK nie jest uprawniona do kontroli określonego 
podmiotu lub określonego zagadnienia (np. prowadzenia działalności rolniczej przez 
rolnika indywidualnego lub prywatnej praktyki lekarskiej nieopłacanej ze środków 
publicznych), to nie można w tym zakresie zlecać kontroli innym organom146. Chodzi 
o przestrzeganie zasady praworządności nakazującej organom władzy podejmowa-
nie działań jedynie na podstawie i w granicach prawem przyznanych im kompeten-
cji. Ujmując rzecz od strony praktycznej, trzeba powiedzieć, że pozyskanych w takich 
okolicznościach informacji (także wyników takich kontroli) nie można wykorzystać, 

144 Por. J. Wojciechowski, Związki Najwyższej Izby Kontroli ze specjalistycznymi organami kontroli, Kon-
trola Państwowa 1995/6, s. 7–9.

145 Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r., dz. cyt., s. 48. W sprawozdaniu wskazano, w jakich konkret-
nie kontrolach ta współpraca się zmaterializowała, np. kontrola P/16/029 – Bezpieczeństwo ruchu 
na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych.

146 Patrz też E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s.75.
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bo ich uwzględnienie w dokumentach pokontrolnych oznaczałoby przekroczenie 
przez Izbę zakresu kompetencji kontrolnych, a więc działanie bez podstawy prawnej.

Istotna wydaje się też sprawa udokumentowania efektów współpracy podjętej 
na podstawie art. 12 ustawy o NIK. Opis ustaleń faktycznych poczynionych przez kon-
trolerów z innych specjalistycznych organów kontroli powinien być wyraźnie ozna-
czony, jeżeli mają one stanowić podstawę do sformułowania ocen uwag i wniosków 
w dokumentach pokontrolnych NIK. Trzeba przy tym pamiętać, że wyniki kontroli 
specjalistycznej nie wiążą kontrolerów NIK. Prowadzący kontrolę powinien samo-
dzielnie dokonać oceny materiału dowodowego. Nie ulega wątpliwości, że badanie 
kontrolne przeprowadzone z udziałem fachowców z organów wyspecjalizowanych 
w kontroli określonych dziedzin podnosi wiarygodność ocen zawartych w raportach 
NIK i pozwala na przedstawienie pewnych zjawisk w nieco szerszej perspektywie. 
Etyka zawodowa wymaga jednak, aby nikt nie przywłaszczał sobie efektów cudzej 
pracy147. Dlatego kontroler, wykorzystując wyniki kontroli specjalistycznych, powi-
nien wyraźnie wskazać, w jakim zakresie zostały one wykorzystane i w jaki sposób 
wpłynęły na sformułowanie oceny kontrolowanej działalności. Powinien także wska-
zać źródło i miejsce publikacji wykorzystanych danych.

Wieloletnie doświadczenie w korzystaniu z art. 12 ustawy o NIK pozwoliło na wy-
kształcenie dobrych praktyk we wzajemnych relacjach pomiędzy NIK i innymi or-
ganami kontroli. Izba szeroko korzysta z danych prezentujących wyniki badań kon-
trolnych przeprowadzonych przez specjalistyczne organy kontroli. Są one wykorzy-
stane na każdym etapie postępowania kontrolnego, począwszy od przeprowadzenia 
analizy ryzyka i przygotowywania corocznego planu kontroli NIK. Ponieważ bada-
nia przeprowadzane przez specjalistyczne organy kontroli i inspekcji cechuje wysoki 
poziom merytoryczny, to stanowią one cenny materiał przy opracowywaniu progra-
mów kontroli. W toku przeprowadzania czynności dowodowych mogą być pomocą 
przy dokonywaniu ustaleń faktycznych w prowadzonym postępowaniu kontrolnym. 
Poza tym „informacje zawarte w sprawozdaniach z kontroli innych organów są cen-
nym źródłem informacji o obszarach, w których występują nieprawidłowości, a kom-
pleksowa kontrola może pokazać mechanizm zjawiska i pomóc wyeliminować jego 
przyczyny”148.

Ustawowo określone formy nie wyczerpują, rzecz jasna, całego obszaru współ-
pracy. Bieżące kontakty i doskonalenie warsztatu kontrolerskiego na szkoleniach, 
konferencjach oraz podczas roboczych spotkań pozwalają na wymianę doświad-
czeń. Wzajemne informowanie się o planach kontroli umożliwia unikanie dublowania 
czynności kontrolnych, co oczywiście zmniejsza koszty, a także uciążliwość kontroli  
dla jednostki kontrolowanej. Jednak w razie zaistnienia sytuacji, że w tej samej jed-

147 Patrz E. Jarzęcka-Siwik, Najwyższa Izba Kontroli a inne organy..., dz. cyt., s. 15.
148 Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r., dz. cyt., s. 50.
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nostce kontrolowanej różne organy rozpoczęły kontrolę, to trzeba pamiętać, że w ta-
kich wypadkach zastosowanie trybu z art. 12 pkt 2 ustawy o NIK, nie będzie możliwe. 
NIK nie ma uprawnień do przerwania lub tylko zmiany zakresu kontroli rozpoczętej 
i prowadzonej przez inny organ. Mówiłam wcześniej o swoistej zwierzchności NIK 
w ramach omawianej współpracy, ale „podporządkowania” innych organów naczel-
nemu organowi kontroli państwowej ustawodawca przecież nie przewidział.

W sprawozdaniach z działalności NIK jest mowa o porozumieniach zawieranych 
z niektórymi organami kontroli działającymi w administracji publicznej, np. Preze-
sem Urzędu Zamówień Publicznych, Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, 
Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprecyzowano w nich za-
kres i zasady współpracy, wskazując przede wszystkim na wymianę informacji i do-
świadczeń149.

4.4. Współpraca NIK z organami kontroli  
usytuowanymi poza sferą administracji publicznej

Organy państwowe, które obok innych zadań realizują także kompetencje kon-
trolne, lecz nie funkcjonują w strukturach administracji rządowej bądź samorządu 
terytorialnego, nie podlegają reżimowi z art. 12 ustawy o NIK. Mowa tu o organach, 
które z racji swojego usytuowania w systemie władz państwowych oraz szeroko ro-
zumianych uprawnień kontrolnych mogą być zaliczane do organów kontroli państwo-
wej: Państwowa Inspekcja Pracy i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 
a także o innych organach najwyższego szczebla, które w zakresie swoich działań 
mają również kontrolowanie, choć kompetencje kontrolne nie są głównym celem 
ich działania. Można tu wskazać Rzecznika Praw Obywatelskich, który, podejmując 
sprawę, może sam prowadzić postępowanie wyjaśniające albo zwrócić się do właści-
wych organów (np. organów nadzoru) o zbadanie sprawy, czy też wystąpić do Sejmu, 
aby ten zlecił NIK przeprowadzenie kontroli dla zbadania określonej sprawy lub jej 
części. Takim organem jest też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która sprawuje, 
w granicach określonych ustawą, kontrolę działalności dostawców usług medialnych.

Współpraca między wskazanymi wyżej organami i NIK jest oparta na konstytu-
cyjnej zasadzie współdziałania władz państwowych. Szczegóły dotyczące form tej 
współpracy wynikają z zawartych porozumień. Porozumienia takie zostały podpisa-
ne z Głównym Inspektorem Pracy, Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobo-

149 Patrz tamże, s. 51. Zawieranie takich ogólnych porozumień, moim zdaniem, nie jest konieczne w kon-
tekście obowiązywania art. 12 ustawy o NIK. Może nawet budzić wątpliwości. Niezależnie od inten-
cji i treści tych porozumień, tworzą one pewne relacje i zależności mające wpływ także na inne sfery 
działania niż objęte porozumieniem. Chodzi głównie o kontrolowanie działalności tych podmiotów 
i zachowanie obiektywizmu przeprowadzanych badań oraz dokonywanych ocen.

Elżbieta Jarzęcka-Siwik 4. NIK a inne organy kontroli
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wych oraz Rzecznikiem Praw Dziecka150. Przejawem współpracy jest np. wymiana 
informacji, udział w konferencjach151 oraz przekazywanie sobie propozycji tematów 
do planu pracy i sygnalizowanie problemów, w związku z którymi każda ze stron po-
rozumienia widzi potrzebę podjęcia stosownych działań kontrolnych. Możliwe są też 
wspólne kontrole, przy czym Izba będzie wówczas występować w nich jako równo-
rzędny partner w prowadzonych badaniach. Istnieje także możliwość wykorzystania 
udostępnionych materiałów lub wyników kontroli. Nie można jednak formułować 
„żądań” odnośnie prowadzonych przez te organy czynności kontrolnych152.

Szczególnym rodzajem kontroli jest kontrola administracji publicznej wykonywa-
na przez sądy administracyjne153. Stanowi ona jednocześnie wymiar sprawiedliwo-
ści sprawowany przez niezależne sady i niezawisłych sędziów. Wykonywanie wła-
dzy sądowniczej należy wyłącznie do sądów, a zatem nie ma w tym obszarze miejsca  
dla współdziałania trzeciej władzy z NIK. Kontrola sądowa jest instancyjna i doty-
czy konkretnej, indywidualnej sprawy. Sąd administracyjny orzeka w indywidualnej 
sprawie, a to jest czynność zupełnie inna niż dokonywanie oceny działalności kontro-
lowanego podmiotu w zakresie poddanym kontroli. Dlatego współpraca z sądami ad-
ministracyjnymi może polegać jedynie na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć,  
ale poza sferą orzeczniczą. Szerokim polem do współpracy jest tu działalność szko-
leniowa. Niezaprzeczalną wartością dla NIK jest korzystanie przez kontrolerów z bo-
gatego dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych. W swojej pracy NIK często 
powołuje się na judykaty sądów administracyjnych. Interpretacja przepisów prawa 
administracyjnego dokonana przez sądy administracyjne jest wskazówką dla kon-
trolerów przy formułowaniu ocen kontrolowanej działalności. Podstawowym kryte-
rium kontroli administracji jest dla NIK – tak samo jak dla sądów administracyjnych 
– kryterium legalności.

Podobnie rzecz wygląda, gdy chodzi o prokuratorską kontrolę administracji wy-
konywaną z punktu widzenia legalności rozstrzygnięć w sprawach administracyj-
nych154. Prokurator jako strażnik praworządności może działać w postępowaniu ad-
ministracyjnym na prawach strony oraz stosować środki prawne w celu zapewnienia 
prawidłowego stosowania prawa. W swych działaniach prokurator jest niezależny 
i NIK nie może żądać wykonania jakichkolwiek czynności. W zakresie ścigania prze-
stępstw NIK – jak każdy inny podmiot publiczny – ma prawny obowiązek powiado-

150 Tamże, s. 50
151 Prezes NIK wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Uniwersytet Łódzki. W wystąpieniu zwrócił uwagę na re-
gulacje prawne dotyczące udostępniania i odmowy udostępniania informacji publicznej, w zakresie 
związanym z kontrolą i audytem. Patrz tamże, s. 50.

152 E. Jarzęcka-Siwik, Najwyższa Izba Kontroli a inne…, dz. cyt., s. 4.
153 Art. 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. o ustroju sądów administracyjnych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2188, ze zm.
154 Art. 3 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy z 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, Dz. U. z 2017 r. poz. 1767, ze zm.
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mienia organów ścigania o istnieniu uzasadnionego podejrzenia popełnienia prze-
stępstwa, a na podstawie art. 15 § 2 k.p.k., w zakresie swego działania, ma obowiązek 
do udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie karne.

Uprawnienia NIK z art. 12 ustawy o NIK nie dotyczą kontroli wewnętrznej: insty-
tucjonalnej ani też funkcjonalnej, definiowanej jako „środki funkcjonalne, za pośred-
nictwem których kierownictwo jednostki zdobywa pewność ze źródeł wewnętrznych, 
że procesy, za które odpowiada, przebiegają w sposób minimalizujący prawdopodo-
bieństwo wystąpienia oszustwa, błędu czy nieekonomicznych lub nieskutecznych 
praktyk”155. Kontroler nie może więc zlecać przeprowadzenia kontroli komórkom 
kontroli wewnętrznej w jednostkach kontrolowanych. Natomiast może i powinien, 
w oparciu o art. 29 ustawy o NIK, sięgać w czasie kontroli do ustaleń i wyników kon-
troli prowadzonych przez te komórki. To samo dotyczy kontroli sprawowanej z mocy 
ustawy przez organy wewnętrzne niektórych podmiotów. W myśl przepisów o sa-
morządzie terytorialnym odpowiednio: rada gminy156, rada powiatu157, sejmik woje-
wództwa158 są organami stanowiącymi i kontrolnymi w samorządzie. Kontrolują dzia-
łalność organów wykonawczych oraz jednostek organizacyjnych, powołując w tym 
celu komisję rewizyjną. Do tych komisji nie ma zastosowania art. 12 ustawy o NIK.

Analizując prawne uwarunkowania współpracy NIK z innymi organami kontroli, trze-
ba powiedzieć, że art. 12 ustawy o NIK jest z pewnością szeroką płaszczyzną dla porozu-
miewania się i koordynowania działań organów kontrolnych w celu zapewnienia spraw-
ności oraz skuteczności kontroli. Wypełnia się to przez eliminowanie dublowania czyn-
ności kontrolnych, a także wykorzystanie eksperckiego podejścia organów wyspecjalizo-
wanych w pewnych dziedzinach. Dodatkowo przez wymianę informacji organy kontroli 
zyskują cenne źródło wiedzy niezbędnej dla planowania kontroli poprzedzanego analizą 
ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w ramach wykonywania działalności przez kontro-
lowane jednostki. Aprobatę dla przyjętej regulacji można spuentować przywołaniem na-
stępującego poglądu wyrażonego w doktrynie: „Działalność współczesnego państwa jest 
zbyt wszechstronna, aby jedna instytucja mogła ustrzec administrację publiczną od nie-
właściwej działalności. Ze względu na różnorodność działalności administracji koniecz-
ne jest istnienie pewnego systemu instytucji kontrolnych i zróżnicowanie form kontroli. 
Poszczególne instytucje kontroli muszą być wzajemnie do siebie dostosowane i powią-
zane, gdyż w przeciwnym razie powstają luki w systemie kontroli, a system zawierający 
luki nie może spełniać należycie swoich zadań”159. 

155 Europejskie wytyczne stosowania standardów kontroli INTOSAI, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2000,  
s. 185.

156 Art. 15 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.
157 Art. 9 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, ze zm.
158 Art. 16 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. z 2017 r. poz. 2069, ze zm.
159 E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna…, dz. cyt., s. 363.
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Elżbieta Jarzęcka-Siwik

I.5. Organizacja NIK
Prawidłowa organizacja pracy NIK w istotny sposób wpływa na wykonywanie 

zadań kontrolnych. W sferze instytucjonalnej zależy to od odpowiedniego ukształ-
towania statusu organów wewnętrznych, właściwego współdziałania członków kie-
rownictwa oraz adekwatnej struktury organizacyjnej. W sferze funkcjonalnej zaś cho-
dzi o zapewnienie wysokiego poziomu jakości kontroli oraz przestrzeganie prawa 
i ustalonych standardów w realizacji zadań kontrolnych, ale też o sprawne wyko-
nywanie zadań z zakresu obsługi funkcjonowania Izby. Wszystkie te elementy zo-
stały uwzględnione w ustawie o NIK, a później rozwinięte w wydanych na jej pod-
stawie aktach prawa wewnętrznego. Stanowi to realizację upoważnienia zawartego 
w art. 207 Konstytucji, zgodnie z którym organizację NIK określa ustawa.

5.1. Organy NIK i zakres ich działania

W systematyce ustawy o NIK zabrakło wprost określonego katalogu organów 
NIK160. Powstaje więc wątpliwość, czy takie organy można w NIK wskazać. Dla dal-
szych rozważań przyjmuję, że organem NIK jest wyodrębniony w strukturze we-
wnętrznej podmiot (osoba albo grupa osób) umocowany do reprezentowania insty-
tucji w określonych sprawach i mający ustalony prawem zakres kompetencji. Nie ule-
ga wątpliwości, że takie podmioty są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
każdej instytucji, także NIK. W Izbie mają one wiele zadań, poczynając od czuwania 
nad wykonaniem konstytucyjnych obowiązków wobec Sejmu, poprzez stanowienie 
wewnętrznego prawa, do reprezentowania instytucji w różnych sprawach: pracow-
niczych, administracyjnych, cywilnych i innych. Przy tym muszą one działać według 
zasad ustalonych w Konstytucji i ustawach.

Konstytucja (art. 202 ust. 3) i ustawa o NIK (art. 1 ust. 3) stanowią, że Najwyż-
sza Izba Kontroli działa na zasadzie kolegialności. Jednocześnie ustawodawca wpro-
wadził jednoosobowe kierownictwo i odpowiedzialność Prezesa NIK przed Sejmem 
za działalność tego organu państwowego. Prezes NIK jest pracownikiem Izby. W usta-
wie o NIK nie został nazwany organem NIK, chociaż sposób określenia jego statusu 
wskazuje, że od strony funkcjonalnej spełnia kryteria organu. Prezes NIK pełni funk-
cję „kierownika jednostki” i ustawa przyznaje mu szereg kompetencji w tym zakresie. 
Prezes NIK jest też członkiem Kolegium NIK.

160  Przykładowo, w art. 9 Regulaminu Sejmu zostały wymienione organy Sejmu.
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Mając na uwadze wskazaną wyżej definicję organu, można powiedzieć, że or-
ganami NIK są: Kolegium NIK, Komisja rozstrzygająca oraz komisje dyscyplinarne. 
Wszystkie te organy działają kolegialnie.

Kolegialność odnosi się do działania zespołowego i współpracy przy załatwianiu 
spraw oraz podejmowaniu decyzji. Kolegialność jest immanentną cechą działania Ko-
legium NIK. Kolegialnie przyjmuje ten organ najważniejsze dokumenty przekazywa-
ne Sejmowi i innym organom władzy państwowej. Podobnie, podejmuje strategicz-
ne dla Izby decyzje, takie jak uchwalenie rocznego planu zawierającego wykaz kon-
troli planowych, przyjęcie projektu budżetu czy wskazanie struktury organizacyjnej 
w projekcie statutu161. Kolegialność przejawia się również we współdziałaniu przy 
opracowywaniu dokumentów kontrolnych przez jednostki kontrolne oraz w pracach 
wielu zespołów pomocniczych powoływanych przez Prezesa NIK.

Kolegialnie zapadają rozstrzygnięcia w sprawach rozpoznawania zastrzeżeń 
wniesionych do wystąpienia pokontrolnego. Podejmowane są te rozstrzygnięcia 
przez Kolegium NIK, a także trzyosobowe zespoły orzekające Komisji rozstrzygają-
cej. Komisja rozstrzygająca jest organem NIK powołanym do rozstrzygania zastrze-
żeń do wystąpień pokontrolnych, przy czym jej kompetencje nie obejmują zastrze-
żeń zgłoszonych do Prezesa NIK przez kierowników naczelnych i centralnych orga-
nów władzy państwowej – te należą do właściwości Kolegium NIK. Komisja orzeka 
według ustalonej w ustawie procedury. Członkami komisji mogą być tylko kontrole-
rzy. Powołuje i odwołuje ich Prezes NIK, a w wykonywaniu tej funkcji przysługuje im 
przymiot niezależności. Uchwały Komisji rozstrzygającej nie podlegają zaskarżeniu 
i wpływają w istotny sposób na kształt ostatecznej treści wystąpienia pokontrolnego, 
wraz z zawartymi w nim ustaleniami faktycznymi i ocenami, a także uwagami i wnio-
skami w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Komisja pełni więc rolę 
organu odwoławczego w procedurze kontrolnej.

Kolegialność towarzyszy wydawaniu orzeczeń przez komisje dyscyplinarne. Ko-
misja Dyscyplinarna i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna są organami orzekającymi 
w sprawach mianowanych kontrolerów, którym zarzucono popełnienie przewinienia 
dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub uchybie-
niu godności stanowiska162. Komisje powoływane są przez Prezesa NIK na 3-letnią 
kadencję. Członkami komisji mogą być tylko mianowani kontrolerzy dający rękoj-
mię należytego wypełniania obowiązków – art. 97a ust. 4 ustawy o NIK. Orzekają oni 
na zasadach niezawisłości. Orzeczenie wydane przez Komisję odwoławczą może być 
zaskarżone przez obwinionego do sądu administracyjnego.

161 Patrz M. Niezgódka-Medek, Organizacja Najwyższej Izby Kontroli [w:] Jarzęcka-Siwik E., Liszcz T., Nie-
zgódka-Medek M., Robaczyński W., Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Wydawnictwo 
Sejmowe, Warszawa 2000, s. 65.

162 Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej został określony w art. 97a 
ustawy o NIK.

5. Organizacja NIK
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O silnej pozycji Prezesa NIK była już mowa. W tym miejscu można więc podsu-
mować, że z jednoosobowym kierownictwem i odpowiedzialnością Prezesa łączą się: 
wykonywanie czynności kontrolnych dla niego zastrzeżonych ustawowo, reprezen-
towanie NIK, uprawnienie do wydawania aktów wewnętrznego kierownictwa (za-
rządzeń, pism okólnych, poleceń i decyzji) oraz zwierzchnictwo w stosunkach pracy.

5.2. Kierownictwo Izby

Prezes NIK kieruje Izbą jednoosobowo, ale w wykonywaniu obowiązków kierow-
niczych i nadzorczych pomagają mu wiceprezesi oraz dyrektor generalny163. Takie 
ukształtowanie kierownictwa NIK także stanowi przejaw kolegialności działania.

W ustawie o NIK (art. 21 ust. 1) ustalono, że Prezesowi ma pomagać 3 wicepreze-
sów, których na wniosek Prezesa NIK powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu po zasię-
gnięciu opinii sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Jak widać, Prezes ma 
znaczny wpływ na dobór swoich najbliższych współpracowników. Wprawdzie wnio-
sek Prezesa nie wiąże Marszałka Sejmu, lecz bez tego wniosku akt powołania nie był-
by legalny164. Wiceprezesi mają ustawowo określone uprawnienia w ramach postępo-
wania kontrolnego i z mocy ustawy o NIK są członkami Kolegium NIK. Poza tym wi-
ceprezes wskazany przez Prezesa zastępuje go w razie zaistnienia takiej potrzeby165.

Dyrektor generalny jest powoływany i odwoływany przez Prezesa za zgodą Mar-
szałka Sejmu. Ustawa nie określa kompetencji dyrektora generalnego w taki sposób, 
jak to czyni ustawa o służbie cywilnej166. Nie ma tu mowy o typowych i systemowo 
przypisanych dla dyrektora generalnego zadaniach. Warto zaznaczyć, że dyrektor 
generalny jest z mocy ustawy członkiem Kolegium NIK. Ta przynależność nie może 
dziwić, jeśli się zważy, że Kolegium ma wpływ na uchwalenie budżetu i na organi-
zację Izby.

Potocznie w Izbie mówi się, że Prezes, wiceprezesi i dyrektor generalny two-
rzą tzw. ścisłe kierownictwo167. Moim zdaniem, poza czynnościami podejmowany-
mi w postępowaniu kontrolnym, ich działania można scharakteryzować jako orga-
nizowanie, koordynowanie i nadzorowanie procesów mających na celu wykonanie 
zadań NIK. Przebieg tych działań zależy od przyjętej koncepcji zarządzania instytu-

163 Określa to w § 1 statut NIK.
164 Więcej na ten temat patrz. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Organizacja i funkcjonowanie Najwyższej Izby 

Kontroli po nowelizacji ustawy, Kontrola Państwowa 2011/3, s. 9–10.
165 Zastępowanie Prezesa NIK reguluje zarządzenie Nr 40/2016 Prezesa NIK z 19 września 2016 r. 

w sprawie zastępowania prezesa i wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, niepublikowane.
166 Zadania dyrektora generalnego w administracji rządowej określa art. 25 ustawy z 21 listopada 2008 r. 

o służbie cywilnej, Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, ze zm. Są to zadania związane z organizacją i funkcjono-
waniem urzędu, w szczególności z wykonywaniem budżetu i obowiązkami pracodawcy.

167 Potocznie do szerokiego kierownictwa NIK zalicza się radców Prezesa NIK, dyrektorów i wicedyrek-
torów jednostek organizacyjnych.
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cją. W przeszłości nadzór ścisłego kierownictwa był podzielony i obejmował pracę 
wskazanych przez Prezesa jednostek organizacyjnych. Obecnie nadzór sprawowa-
ny przez wiceprezesów dotyczy głównie zadań kontrolnych i tylko dyrektorowi ge-
neralnemu powierzony został nadzór nad pracą czterech biur168. Na podstawie § 7 
statutu NIK Prezes może upoważnić każdego pracownika NIK do załatwiania spraw 
i podejmowania decyzji w jego imieniu. Nie jest to w żadnym razie przeniesienie 
i rezygnacja z własnych prerogatyw. Z uprawnienia tego Prezes korzysta, upoważ-
niając dyrektorów jednostek organizacyjnych do wydawania decyzji administracyj-
nych, zaświadczeń, zawierania umów w obrocie cywilnym, przekazywania zawiado-
mień do organów ścigania czy też wnoszenia środków odwoławczych w toczących 
się postępowaniach.

5.3. Struktura organizacyjna

Ogólny schemat organizacyjny NIK został nakreślony w ustawie. Ustawodawca 
wprowadził trzy podstawowe jednostki organizacyjne: departamenty, delegatury 
oraz biura. Każda z tych jednostek ma przypisany ustawowo przedmiot działania. 
Jednostkami kontrolnymi są departamenty i delegatury. To właśnie te jednostki reali-
zują kompetencje kontrolne NIK przez wykonywanie zadań kontrolnych oraz wspo-
maganie czynności kontrolnych. Zadania biur odnoszą się do zapewnienia codzien-
nego funkcjonowania i obsługi, niezbędnych dla realizacji zadań merytorycznych na-
czelnego organu kontroli państwowej.

Oddzielenie zadań kontroli od obsługi zostało wprowadzone ustawą nowelizują-
cą ustawę o NIK169. W przeszłości struktura organizacyjna NIK obejmowała departa-
menty w centrali i delegatury w terenie, które były jednostkami równorzędnymi170. 
Nowelizacja wymusiła dużą reorganizację, zwłaszcza że wiązała się z przesunięcia-
mi kadrowymi. Wynikało to z uregulowania statusu kontrolera NIK, który może być 
zatrudniony jedynie w jednostkach kontrolnych. Inaczej sprawa wygląda w odniesie-
niu do pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi funkcjonowania Izby. 
Nie mogą oni wykonywać czynności kontrolnych i co do zasady biura są ich macie-
rzystymi jednostkami, nie ma jednak przeszkód, aby uzupełniali oni skład osobowy 
jednostek kontrolnych (chodzi tu np. o pracowników sekretariatów czy informaty-
ków). Ich codzienny wysiłek jest przecież związany z zapewnieniem jak najlepszych 
warunków dla przeprowadzenia postępowań kontrolnych i podania do publicznej 
wiadomości wyników kontroli. Decyduje tu zatem nie rodzaj jednostki organizacyj-

168 Wynika to z zarządzenia Prezesa NIK z 4 grudnia 2013 r. w sprawie podziału zadań w zakresie nad-
zoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli oraz niektórych zadań 
wiceprezesów i dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli, niepublikowane.

169 Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz. U. Nr 227, poz. 1482.
170 Patrz M. Niezgódka-Medek, [w:] Komentarz do ustawy…, dz. cyt., s. 67–68.
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nej w rozumieniu miejsce pracy, ale charakter wykonywanej pracy. Regulacja ta nie-
wątpliwie usztywniła strukturę organizacyjną. Zwracał na to uwagę Prezes NIK pod-
czas prac legislacyjnych171.

Wykaz jednostek organizacyjnych oraz właściwość rzeczowa i miejscowa po-
szczególnych jednostek są materią statutową. Pozostałe szczegóły odnoszące się 
do organizacji wewnętrznej są sprecyzowane w zarządzeniach Prezesa NIK.

Zgodnie ze statutem NIK zadania kontrolne Izby wykonuje 30 jednostek kontro-
lnych. Jest wśród nich 14 departamentów oraz 16 delegatur172.

Departamenty mają swoją siedzibę w centrali NIK, w Warszawie, a ich podstawo-
wa działalność polega na wykonywaniu zadań kontrolnych lub wspomaganiu czynno-
ści kontrolnych, w ramach postępowania kontrolnego, w naczelnych i centralnych or-
ganach administracji, NBP lub podmiotach określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK, 
w zakresie swojej właściwości rzeczowej. Mogą te czynności wykonywać też w orga-
nach i jednostkach terenowych, ale muszą się w tej kwestii porozumieć z właściwą 
terytorialnie delegaturą. Ciekawostką jest to, że już na poziomie ustawowym ustalo-
no częściowo właściwość jednej jednostki organizacyjnej. Dlatego w strukturze or-
ganizacyjnej musiała zostać wskazana kontrolna jednostka organizacyjna właściwa 
w sprawach orzecznictwa. Rolę tę powierzono Departamentowi Prawnemu i Orzecz-
nictwa Kontrolnego.

Siedzibą delegatury – co do zasady – jest stolica województwa173, a terenem dzia-
łania obszar województwa. Takie rozmieszczenie jednostek terenowych funkcjonu-
je od czasów wprowadzenia reformy samorządowej i nowego podziału terytorial-
nego kraju174. Delegatury są powołane do kontrolowania działalności organów i jed-
nostek terenowych w zakresie swojej właściwości terytorialnej. W porozumieniu 
z właściwym departamentem mogą prowadzić postępowanie kontrolne w naczelnych 
i centralnych organach państwowych. Delegatury mogą też koordynować kontrolę.  
Nie jest to, jak widać, ścisły podział zadań. Dodać trzeba, że Prezes NIK, gdy jest 
to uzasadnione, może wyznaczyć do przeprowadzenia postępowania kontrolnego 
kontrolną jednostkę organizacyjną z pominięciem jej właściwości rzeczowej lub te-
rytorialnej (§ 4 statutu NIK). Chodzi tu o racjonalne wykorzystanie sił i środków dla 
zrealizowania celów kontroli.

171 Na posiedzeniu komisji do spraw kontroli państwowej stwierdził, że takie usztywnienie przez usta-
wowe ustalenie struktury organizacyjnej jest niepotrzebne i jest ewenementem w naszym systemie 
prawnym. Biuletyn z posiedzenia komisji do spraw kontroli państwowej nr 1859/VI z 12 lutego 2009, 
s. 12, opubl. www.sejm.gov.pl.

172 Szczegółowa struktura organizacyjna podana jest na stronie www.bip.nik.gov.pl.
173 W województwie kujawsko-pomorskim delegatura NIK ma siedzibę w Bydgoszczy, czyli w mieście 

będącym siedzibą wojewody.
174 Reforma wprowadzająca trzystopniowy podział jednostek samorządowych weszła w życie 1 stycznia 

1999 r.
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Zakres zadań kontrolnych jednostek organizacyjnych obejmuje, obok przeprowa-
dzania kontroli, także wspomaganie czynności kontrolnych. Chodzi tu o bardzo sze-
roki wachlarz działań. W doktrynie wskazano, że wspomaganie może „dotyczyć bez-
pośrednio procesu kontrolnego, jak również szeroko rozumianego udziału w proce-
sach związanych z kontrolą. Może to być np. opiniowanie dokumentów związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z kontrolami, między innymi pod względem prawnym 
czy ochrony informacji niejawnych i danych osobowych. Dokumentami kontrolny-
mi lub związanymi z kontrolą są programy kontroli, wystąpienia pokontrolne, in-
formacje o wynikach kontroli, zawiadomienia do organów ścigania. Wspomaganie 
czynności kontrolnych może polegać ponadto na koordynacji kontroli, dokonywaniu 
analiz działalności kontrolnej, opracowywaniu planów pracy, opracowaniu metody-
ki kontroli, gromadzeniu i analizie skarg i wniosków stanowiących niejednokrotnie 
podstawę do przeprowadzenia kontroli. Wspomaganie kontroli może obejmować 
również inne sprawy związane z funkcjonowaniem NIK, a dotyczące jej funkcji jako 
naczelnego organu kontroli. Będą tu wchodziły merytoryczne zadania związane ze 
współpracą z parlamentem, współpracą międzynarodową. Należy jednak podkre-
ślić, że w tej kategorii nie będzie się mieściła obsługa techniczna współpracy z par-
lamentem lub współpracy międzynarodowej”175.

Przy wspomaganiu kontroli szczególną rolę odgrywają trzy departamenty: Praw-
ny i Orzecznictwa Kontrolnego, Strategii, a także Metodyki i Rozwoju Zawodowego. 
Kontrolerzy zatrudnieni w tych jednostkach pomagają rozwiązywać problemy po-
jawiające się w toku przygotowywania lub przeprowadzania kontroli. W szczegól-
ności czuwają nad prawidłową interpretacją i stosowaniem prawa, nad właściwym 
przeprowadzeniem analizy ryzyka oraz wykorzystaniem do kontroli właściwych sił 
i środków. Niezwykle istotne jest sformułowanie w dokumentach kontrolnych prawi-
dłowej oceny i wniosków pokontrolnych. Opiniowanie tych spraw należy do właści-
wości rzeczowej departamentów wspomagających. Wspomniany podział zadań oraz 
określenie właściwości rzeczowej i miejscowej jednostek kontrolnych nie ma donio-
słości prawnej w tym sensie, że naruszenie przepisów określających tę właściwość 
nie powoduje negatywnych skutków prawnych dla ważności czynności kontrolnych. 
Przypisanie właściwości rzeczowej i miejscowej jednostkom kontrolnym ma znacze-
nie organizacyjne i porządkowe. Pozwala na sprawne kierowanie ich działaniami.

W katalogu zadań biura mieszczą się te, które zapewniają odpowiednie warunki 
funkcjonowania całej Izby, nie tylko jako organu kontroli, ale też jako jednostki bu-
dżetowej i pracodawcy. Mam tu na myśli sprawy związane z bieżącym administro-
waniem i zarządzaniem zasobami Izby, w tym zarządzaniem mieniem, udzielaniem 
zamówień publicznych, obsługą kadrową, prawną, rachunkową, transportem i in.

175 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 110.
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Prezes NIK, dla realizacji swojej funkcji kierowniczej, został w statucie NIK wypo-
sażony w narzędzie pozwalające mu optymalnie ukształtować szczegółową organiza-
cję wewnętrzną oraz właściwość rzeczową jednostek kontrolnych. Służy mu do tego 
zarządzenie organizacyjne i możliwość wprowadzania w nim zmian. Mowa tu o za-
rządzeniu nr 12/2011 z 29 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowej organizacji we-
wnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych NIK176. Zgodnie z tym zarzą-
dzeniem wszystkie delegatury i większość departamentów mają jednolitą strukturę 
organizacyjną. Trzy departamenty wspomagające czynności kontrolne oraz wszyst-
kie biura mają strukturę wydziałową. W biurach utworzone zostały dodatkowo sa-
modzielne stanowiska pracy.

Poza podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Prezes może powoływać ze-
społy pomocnicze, określając ich nazwy, skład osobowy oraz zakres i tryb działania 
(§ 8 Statutu). Te zespoły mają w większości wypadków charakter roboczy i po wy-
konaniu zadania ulegają rozwiązaniu. Są jednak i takie, które swe zadania wykonują 
stale. Dotyczy to np. Zespołu do Spraw Planowania, Zespołu Wsparcia Informatycz-
nego i Analitycznego Kontroli lub Rady do Spraw Informatyzacji.

Zmiany struktury organizacyjnej NIK są oczywiście możliwe, ale trzeba pamię-
tać, że w różny sposób wpływają na sferę zatrudnienia. Wewnętrzna struktura jed-
nostek organizacyjnych NIK może być zmieniona zarządzeniem Prezesa bez żad-
nych skutków prawnych w sferze stosunków pracy. Inaczej rzecz przedstawia się ze 
zmianą statutu. Nie dość, że każda zmiana statutu wymaga uruchomienia procedury 
przewidzianej dla jego uchwalenia (tj. projekt musi być uchwalony przez Kolegium 
NIK, skierowany przez Prezesa, wraz ze stosownym wnioskiem, do Marszałka Sejmu 
i zaopiniowany przez właściwą komisję sejmową), to wpływa ona w istotny sposób 
na zatrudnienie kontrolerów. Likwidacja jednostki kontrolnej lub tylko jej reorgani-
zacja powoduje konieczność przeniesienia kontrolera do innej jednostki, a jeżeli nie 
jest to możliwe – rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem. Powoduje rów-
nież zakończenie kadencji dyrektora lub wicedyrektora departamentu lub delegatury. 
Stabilność zatrudnienia, która jest gwarantem bezstronności i obiektywizmu korpusu 
kontrolerskiego, przez takie działania doznaje istotnego ograniczenia.

Istotną sprawą dla organizacji i funkcjonowania Izby jest prawidłowe reali-
zowanie budżetu NIK. Za wykonanie planu finansowego odpowiada Prezes NIK  
i w tym zakresie przysługują mu uprawnienia ministra właściwego do spraw budżetu.  
Jest to wyraz niezależności finansowej naczelnego organu kontroli, wymaganej 
na arenie międzynarodowej i ustalonej w standardach INTOSAI177.

176 Opubl. na stronie www.bip.nik.gov.pl, dalej zwane zarządzeniem organizacyjnym lub zarządzeniem 
w sprawie organizacji.

177 ISSAI 1 – Deklaracja z Limy w sprawie zasad kontroli finansów publicznych, ISSAI 10 – Deklaracja 
z Meksyku w sprawie niezależności NOK, dostępne na stronie www.bip.nik.gov.pl.
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Kontrola sposobu wykonania budżetu NIK, gospodarki finansowej i majątkowej 
jest przedmiotem działania m.in. audytora wewnętrznego. Audytor wewnętrzny dzia-
ła w strukturze organizacyjnej NIK zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicz-
nych. Jego opinia dotycząca realizacji budżetu NIK jest publikowana w rocznym spra-
wozdaniu z działalności Izby. Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Prezeso-
wi NIK i jego zadaniem jest wspieranie kierownictwa NIK w realizacji celów i zadań 
przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Audytor, 
wykonując zadania audytowe, powinien wskazać te obszary, które wymagają wpro-
wadzenia zmian i usprawnienia działalności jednostek organizacyjnych. Podmiotem, 
który ma istotny wpływ na organizację pracy Izby, jest także działający w niej Zwią-
zek Zawodowy Pracowników NIK. Członkami tego związku mogą być tylko pracowni-
cy NIK (tak kontrolerzy, jak i pracownicy administracyjni), z wyłączeniem członków 
ścisłego kierownictwa, dyrektorów i wicedyrektorów jednostek kontrolnych178. Prze-
pisy ustawy o związkach zawodowych179 stanowią, że celem związku zawodowego 
jest reprezentowanie, a także obrona praw oraz interesów zawodowych i socjalnych 
zrzeszonych w nim pracowników (art. 1 ust. 1). Chodzi przede wszystkim o kontrolę 
pracodawcy w zakresie realizowania uprawnień pracowniczych i socjalnych, zapobie-
ganie dyskryminacji i mobbingowi. Ważnym uprawnieniem organizacji związkowej 
jest uzgadnianie z pracodawcą zasad podziału środków na wynagrodzenia oraz usta-
lanie i zmienianie regulaminu premiowania pracowników – zgodnie z art. 27 ust. 3 
powołanej ustawy. Nie mniej istotnym uprawnieniem jest uzgadnianie regulaminu 
pracy. Stanowi o tym art. 1042 kp.

Przypomnieć warto, że regulamin pracy należy do szerokiego kręgu źródeł pra-
wa pracy i może zawierać regulację praw i obowiązków pracowników korzystniej-
szą od innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Regulamin pracy obo-
wiązujący w NIK180 ustala organizację i porządek pracy we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracow-
ników. Dotyczy on wszystkich pracowników Izby bez względu na sposób nawiązania 
stosunku pracy i zajmowane stanowisko. Tak jak u wielu innych pracodawców regu-
lamin pracy porządkuje sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, prze-
strzeganiem czasu pracy, usprawiedliwianiem nieobecności w pracy, planowaniem 
i wykorzystywaniem urlopów oraz wypłacaniem wynagrodzenia. 

178 Zgodnie z poglądem wyrażonym w wyroku NSA z 26 lutego 1999 r., II SA 1896/98, związek ten nie 
może zrzeszać byłych pracowników NIK. Opubl. LEX nr 46173.

179 Ustawa z 23 maja 1991 r., o związkach zawodowych, Dz. U. z 2015 r. poz. 1881.
180 Stanowi załącznik do zarządzenia Prezesa NIK Nr 16/99 z 29 lipca 1999 r. w sprawie wprowadzenia 

w Najwyższej Izbie Kontroli regulaminu pracy, niepublikowany.
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Bogdan Skwarka

Bogdan Skwarka

II.1. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli
1.1. Zasada ogólna

Przepis art. 3 ustawy o NIK ustalił, co może być objęte przedmiotowym zakre-
sem badań kontrolnych Izby. NIK, kontrolując jednostki wymienione w art. 2 usta-
wy o NIK, bada w szczególności wykonanie budżetu państwa oraz realizację ustaw 
i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej, gospodarczej i organi-
zacyjno-administracyjnej, w tym realizację zadań audytu wewnętrznego tych jedno-
stek. NIK uprawniona jest do kontroli każdego aspektu funkcjonowania tych jedno-
stek. Może to być kontrola wykonania budżetu lub gospodarki finansowej, kontro-
la wykonywania zadań określonych w przepisach prawa, kontrola rozwiązań orga-
nizacyjno-administracyjnych. Należy podkreślić, że z treści tego przepisu wynikają 
dwie istotne sprawy. Po pierwsze, tak ustalony przedmiotowy zakres kontroli doty-
czy wszystkich podmiotów wymienionych w art. 2, a więc zarówno organów admini-
stracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek 
organizacyjnych (z pewnymi wyjątkami, o czym będzie mowa w pkt 1.3 niniejszego 
rozdziału), jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i in-
nych samorządowych jednostek organizacyjnych, jak i przedsiębiorców, oczywiście 
adekwatnie do obszaru ich działania. Po drugie, ustawodawca użył sformułowania 
„w szczególności”, co oznacza, że katalog spraw, które mogą być przedmiotem badań 
kontrolnych, nie jest zamknięty. NIK może zatem kontrolować także inne sprawy nie-
wymienione w tym przepisie, ale należące do sfery publicznej (w rozumieniu wyko-
nywania zadań publicznych) i realizowane przy wykorzystaniu majątku lub środków 
państwowych lub komunalnych.

1.2. Rodzaje podmiotów kontrolowanych ze względu na kryteria kontroli

Przepisy Konstytucji i ustawy o NIK, statuując Izbę jako naczelny organ kontroli 
państwowej, przyznają jej najszersze, ze wszystkich organów kontroli działających 
w naszym kraju, kompetencje kontrolne. Podmioty, które mogą być kontrolowane 
przez NIK, zostały wymienione w art. 2 ustawy o NIK. Biorąc pod uwagę kryteria kon-
troli, określone w art. 5 ustawy o NIK, podmioty te – moim zdaniem – można umow-
nie podzielić na następujące trzy grupy:

a) czterokryteriowcy – podmioty, które mogą być kontrolowane pod względem 
czterech kryteriów: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;

1. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli
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b) trzykryteriowcy – podmioty kontrolowane pod względem trzech kryteriów: 
legalności, gospodarności i rzetelności;

c) dwukryteriowcy – podmioty kontrolowane pod względem dwóch kryteriów: 
legalności i gospodarności.

1.3. Czterokryteriowcy

Najszerszą kontrolą, bo opartą na czterech kryteriach są objęte:
– organy administracji rządowej,
– Narodowy Bank Polski,
– państwowe osoby prawne,
– inne państwowe jednostki organizacyjne.
Przepisy prawne nie definiują pojęcia organu administracji rządowej181. Definicję 

taką można natomiast znaleźć w literaturze. Organ administracji rządowej musi speł-
niać kilka warunków, a mianowicie: stanowi wyodrębnioną część aparatu administra-
cji rządowej, działa w imieniu i na rachunek państwa, uprawniony jest do korzystania 
ze środków władczych i działa w zakresie przyznanych mu kompetencji182. W litera-
turze określa się ogólnie, że organy administracji rządowej to organy podporządko-
wane Radzie Ministrów183. Do organów administracji rządowej zalicza się naczelne184 
i centralne organy administracji rządowej185 oraz terenowe organy administracji rzą-
dowej. Terenowymi organami administracji rządowej są wojewodowie oraz działają-

181 Przepisy kpa definiują natomiast pojęcie organu administracji publicznej. Art. 5 § 2, pkt 3 w związku 
z art. 1 kpa pod pojęciem tym każe rozumieć: ministrów, centralne organy administracji rządowej, wo-
jewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji zespolonej lub 
niezespolonej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, gdy są one powołane 
na mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania spraw indywidualnych rozstrzyga-
nych w drodze decyzji administracyjnej. Pojęcie organów administracji publicznej jest szersze niż po-
jęcie organów administracji rządowej. W pojęciu administracji publicznej mieszczą się bowiem także 
organy jednostek samorządu terytorialnego. Pojęcia organu administracji rządowej nie można mylić 
z pojęciem „urząd”. Pod tym ostatnim pojęciem należy rozumieć wyspecjalizowane biuro, zespół pra-
cowników, aparat pomocniczy organu administracji. Organ administracji jest zazwyczaj jednoosobo-
wy, np. minister, wojewoda, ale może być też kolegialny np. zarząd powiatu. Zob. R. Michalska-Badziak 
[w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo 
administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Difin, Warszawa 2002, s. 197.

182 Zob. E. Ochendowski, Prawo administracyjne, Toruń 2006, wyd. 7, s. 230.
183 Zob. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, [w:] Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, A. Wikto-

rowska, M. Wierzbowski, Prawo administracyjne LexisNexis wyd. 8, Warszawa 2008, s. 104.
184 Do naczelnych organów administracji rządowej zalicza się Radę Ministrów, ministrów.
185 Centralnymi organami administracji rządowej są np. Główny Inspektor Ochrony Środowiska; Komen-

dant Główny Państwowej Straży Pożarnej; Komendant Główny Policji; Szef Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego; Główny Inspektor Transportu Drogowego; Prezes Urzędu Patentowego; Prezes Urzędu 
Zamówień Publicznych; Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; Prezes Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów.
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cy pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych186 służb, inspekcji i stra-
ży wykonujących zadania i kompetencje określone w ustawach w imieniu wojewody 
z ustawowego upoważnienia lub w imieniu własnym, jeżeli ustawy tak stanowią187. 
Terenowymi organami administracji rządowej są także organy administracji nieze-
spolonej. Zgodnie z art. 56 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie organami niezespolonej administracji rządowej są tere-
nowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub 
centralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób 
prawnych i kierownicy innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z za-
kresu administracji rządowej w województwie. Przepis ten wymienia 14 organów 
niezespolonej administracji rządowej w województwie188.

Rozbudowaną definicję państwowej osoby prawnej zawiera art. 3 ustawy 
z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym189. W świetle 
tego przepisu państwową osobą prawną jest jednostka organizacyjna mająca oso-
bowość prawną, utworzona w drodze ustawy, na podstawie ustawy lub w wykona-
niu ustawy przez organ administracji rządowej w celu realizacji zadań publicznych 
spełniająca trzy warunki, a mianowicie:

– przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo 
nadawania i zmiany statutu przysługuje organowi administracji rządowej, albo prze-
pisy te przewidują, że prawo udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym 
uprawnionym do zmiany statutu, przysługuje w całości Skarbowi Państwa oraz

– przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach prawo do nad-
wyżki miedzy przychodami a kosztami tej osoby prawnej, jeżeli podlegają rozdyspo-
nowaniu, przysługują w całości Skarbowi Państwa, chyba że przepisy te przewidują 
inny niż prawo do nadwyżki sposób dysponowania nią oraz

– w razie rozwiązania albo innej utraty bytu prawnego przez tę osobę prawną, 
prawa do jej majątku, w tym prawo do dysponowania tym majątkiem, przysługują 
wyłącznie Skarbowi Państwa.

186 Organy terenowej administracji zespolonej to ogólnie biorąc organy, na których działalność może 
wpływać wojewoda przez możliwość powoływania ich kierowników, np. wojewódzki konserwator 
zabytków, wojewódzki lekarz weterynarii, wojewódzki inspektor sanitarny, wojewódzki inspektor 
transportu drogowego.

187 Zob. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska [w:], Prawo administracyjne… dz. cyt., s. 104.
188 Dz. U. z 2015 r. poz. 525, ze zm. Są to np.: szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi 

komendanci uzupełnień; dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych 
i naczelnicy urzędów celno-skarbowych; dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych; dyrektorzy 
okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar; dyrektorzy regionalnych zarzą-
dów gospodarki wodnej; dyrektorzy urzędów morskich; komendanci oddziałów Straży Granicznej, 
komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej; dyrektorzy urzędów statystycznych; regional-
ni dyrektorzy ochrony środowiska; państwowi graniczni inspektorzy sanitarni.

189 Dz. U. z 2016 r. poz. 2259.
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Powołany przepis zalicza ponadto do państwowych osób prawnych agencje wyko-
nawcze w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych190 (Agencje: Nieru-
chomości Rolnych, Rynku Rolnego, Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mienia 
Wojskowego, Rezerw Materiałowych, Narodowe Centrum Nauki), instytucje gospo-
darki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych191 oraz 27 różnych 
podmiotów, jak np.: parki narodowe, państwowe instytucje kultury, przedsiębiorstwa 
państwowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska 
Akademia Nauk, Urząd Dozoru Technicznego, banki państwowe, przedsiębiorstwa 
państwowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzenia mieniem państwowym, 
państwowymi osobami prawymi są również jednostki organizacyjne niespełniające 
przesłanek określonych w art. 3 ust. 1 ustawy, jeżeli ustawa tak stanowi, oraz spółki, 
których akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub państwowe osoby praw-
ne. Użycie sformułowania „wyłącznie” oznacza, że posiadanie akcji przez inne pod-
mioty niż Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna powoduje, że spółka prze-
staje być państwową osobą prawną i nie może być kontrolowana na podstawie art. 2 
ust. 1 ustawy o NIK, w oparciu o cztery kryteria kontroli (legalność, gospodarność, 
celowość, rzetelność).

Kolejnymi podmiotami, które zgodnie z przepisami ustawy o NIK mogą być kon-
trolowane w oparciu o cztery kryteria, są inne państwowe jednostki organizacyjne. 
Przepisy prawne nie zawierają jednak legalnej definicji państwowej jednostki orga-
nizacyjnej. W skład tej grupy mogą wchodzić różne jednostki organizacyjne. Najwięk-
szą grupę państwowych jednostek organizacyjnych stanowią jednostki budżetowe, 
które w świetle art. 11 ustawy o finansach publicznych są jednostkami sektora finan-
sów publicznych niemającymi osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki 
bezpośrednio z budżetu państwa, a pobrane dochody odprowadzają bezpośrednio 
do budżetu państwa. Do takich jednostek zalicza się m.in. urzędy obsługujące naczel-
ne i centralne organy administracji publicznej, Kancelarie Prezydenta, Sejmu, Senatu, 
urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, urząd Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
urzędy wojewódzkie. Jednostką budżetową jest również NIK.

Przechodząc do przedmiotowego zakresu kontroli, należy stwierdzić, że kontrola 
organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych, większości pań-
stwowych jednostek organizacyjnych ma charakter pełny. Oznacza to, że NIK może 

190 Zgodnie z art. 18, 19 i 21 ustawy o finansach publicznych, agencją wykonawczą jest państwowa oso-
ba prawna utworzona na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa, której zasady 
działania określa ustawa oraz statut i której podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finan-
sowy.

191 Instytucją gospodarki budżetowej jest jednostka sektora finansów publicznych utworzona w celu re-
alizacji zadań publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swej 
działalności oraz zobowiązania z uzyskanych przychodów (art. 23 ustawy o finansach publicznych).
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te jednostki kontrolować w zakresie wprost wskazanym w art. 3 ustawy o NIK, albo 
szerszym, ponieważ katalog spraw ustalonych w tym przepisie nie jest zamknięty. 
W tym miejscu muszę zaznaczyć, że są wyjątki od tej zasady. Niektóre przedmioty za-
liczone do innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegają wprawdzie kon-
troli w oparciu o cztery kryteria, ale przedmiotowy zakres kontroli jest ograniczony. 
Chodzi tu o sądy powszechne i administracyjne oraz podmioty wymienione w art. 4 
ust. 1 ustawy o NIK, jak: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa 
Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik 
Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Generalny Inspektor Ochrony Da-
nych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Państwowa Inspekcja Pracy.  
NIK z własnej inicjatywy nie może bowiem kontrolować wszystkich aspektów funkcjo-
nowania tych podmiotów. W wypadku sądów kontrola NIK nie może wkraczać w spra-
wy niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. W odniesieniu do pozostałych 
wymienionych podmiotów, Izba kontroluje jedynie wykonanie budżetu, realizację za-
dań audytu wewnętrznego, gospodarkę finansową i majątkową. Zgodnie z art. 4 ust. 2 
ustawy o NIK Sejm może jednak zlecić Izbie kontrolę tych podmiotów, a wtedy NIK  
jest obowiązana do jej przeprowadzenia, w zakresie, jaki wynika z owego zlecenia192. 
Powołany przepis nie wymienia jednak wszystkich podmiotów, których kontrole może 
zlecić Sejm. Brak jest tu Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajo-
wej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Celem takiego rozwiązania jest uniknięcie kontroli, która mogłaby ewentualnie wkra-
czać w tzw. sferę orzeczniczą sądów, co naruszyłoby konstytucyjną zasadę niezależ-
ności sądów i niezawisłości sędziów, a także niezawisłości i niezależności Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Należy też dodać, że całościową kontrolę Kancelarii Prezydenta 
NIK przeprowadza na wniosek Prezydenta, a Kancelarii Senatu – na wniosek Senatu.

1.4. Trzykryteriowcy

Grupę trzykryteriowców stanowią:
– organy samorządu terytorialnego,
– samorządowe osoby prawne,
– inne samorządowe jednostki organizacyjne.
NIK może kontrolować wszystkie jednostki samorządu terytorialnego: gminy, po-

wiaty i województwa według kryteriów legalności, gospodarności i rzetelności. Nie 
jest natomiast dozwolone dokonanie oceny kontrolowanej działalności w oparciu 

192 Należy zauważyć, że uprawnienie do zlecania kontroli tych podmiotów przysługuje Sejmowi, nie zaś 
jego organom. Zlecając kontrolę, Sejm musi podjąć stosowną uchwałę.

Bogdan Skwarka 1. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli
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o kryterium celowości. Kontrola według kryterium celowości naruszałaby konsty-
tucyjną zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego (art. 165 ust. 1 
Konstytucji). Samodzielność ta przejawia się m.in. w prawie ustalania priorytetów 
własnego rozwoju, wyborze sposobu realizacji zadań i dysponowaniu swoim mająt-
kiem. Kwestionowanie ustalonych przez samorząd celów w oczywisty sposób godzi-
łoby w tę konstytucyjną zasadę, która ma zagwarantowaną ochronę sądową.

Przepis art. 2 ust. 2 ustawy o NIK stanowi, że Izba może kontrolować działalność 
organów samorządu terytorialnego. Sfomułowanie „działalność organów samorzą-
du terytorialnego” przesądza, że Izba może kontrolować organy stanowiące i wyko-
nawcze jednostek samorządu terytorialnego. Organem stanowiącym samorządu te-
rytorialnego w gminie jest rada gminy, zaś wykonawczym jest wójt (burmistrz, pre-
zydent miasta)193. Organem stanowiących samorządu w powiecie jest rada powiatu 
a wykonawczym zarząd powiatu194, zaś w województwie: organem stanowiącym jest 
sejmik samorządowy zaś organem wykonawczym zarząd województwa195. Samorzą-
dowymi osobami prawnymi mogą być wojewódzkie albo powiatowe lub gminne oso-
by prawne. Przepisy definiują pojęcie wojewódzkich osób prawnych, którymi poza 
województwem są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają 
wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być utworzone na podstawie 
odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo196. Podobnie przepisy definiują po-
wiatowe osoby prawne197, nie definiują natomiast pojęcia gminnych osób prawnych.

Podstawę do tworzenia samorządowych osób prawnych daje art. 9 ustawy 
z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej198. Na podstawie tej ustawy jednostki 
samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
lub spółki akcyjne, a także przystępować do takich spółek. Utworzenie spółki jest 
dopuszczalne dla realizacji wszystkich zadań o charakterze użyteczności publicznej, 
dla których odrębny przepis nie przewiduje innej formy, albo nie wyklucza tej for-
my199. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponadto tworzyć spółki kapitałowe, 
komandytowe lub komandytowo-akcyjne, na podstawie art. 14 ustawy z 19 grudnia 
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym200.

193 Art. 11a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
194 Art. 8 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
195 Art. 15 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
196 Przepis art. 47 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa.
197 Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, powiatowymi osobami prawnymi, poza 

powiatem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz 
te osoby prawne, które mogą być utworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat.

198 Dz. U. z 2017 r. poz. 827.
199 Zob. C. Banasiński, K. Jaroszyński, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Oficyna a Wolters Klu-

wer business, Warszawa 2017, s. 136.
200 Dz. U. z 2017 r. poz. 1834.
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Samo utworzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej nie przesądza jeszcze, że mamy do czy-
nienia z samorządową osobą prawną, która może być kontrolowana w oparciu o trzy 
kryteria. Istotne jest tu bowiem, czy udziały lub akcje należą w całości do jednostki 
samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej, czy też nie. W przeci-
wieństwie do spółek akcyjnych z udziałem państwa, które przepisy prawne uznają 
za państwowe osoby prawne tylko wtedy, gdy akcjonariuszami są wyłącznie Skarb 
Państwa lub państwowe osoby prawne201, takich regulacji nie ma w stosunku do spó- 
łek samorządowych. Jednakże w orzecznictwie i literaturze przedmiotu przyjmuje 
się, że zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółka akcyjna może 
być uznana za samorządową osobę prawną, jeżeli wszystkie udziały albo akcje na-
leżą do jednostki samorządu terytorialnego bądź związku międzygminnego202. Wy-
daje się, że sprawę rozstrzygają też same przepisy ustawy o NIK. Zgodnie bowiem 
z art. 2 ust. 3 tej ustawy Izba może kontrolować w oparciu o dwa kryteria przedsię-
biorców, jeżeli działają oni z udziałem państwa lub samorządu terytorialnego. Gdyby 
więc przyjąć, że taka spółka działająca z udziałem podmiotu prywatnego jest nadal 
samorządową osobą prawną, to doszłoby do swoistego paradoksu. Działalność spół-
ki mogłaby być kontrolowana jako całość w oparciu o trzy kryteria, zaś działalność 
w spółce jej udziałowców, będących przedsiębiorstwami, w oparciu o dwa kryteria, 
choćby nawet mieli oni decydujący wpływ na funkcjonowanie tej spółki.

Kategorię innych samorządowych jednostek organizacyjnych tworzą jednostki 
budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 
pkt 2 ustawy o finansach publicznych wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi jed-
nostkami budżetowymi są jednostki sektora finansów publicznych nieposiadające 
osobowości prawnej, pokrywające swoje wydatki bezpośrednio z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, a pobrane dochody odprowadzające na rachunek budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki te są tworzone przez organy stanowią-
ce jednostek samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa działa na podstawie sta-
tutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Pod-
stawą gospodarki finansowej jest plan finansowy określający dochody i wydatki tej 
jednostki. Jednostkami budżetowymi są m.in. przedszkola, szkoły, biblioteki, ośrodki 
pomocy społecznej.

201 Zob. powołany przepis art. 3 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
202 Szerzej zob. orzecznictwo i literaturę dotyczącą problemu utraty przez państwową lub samorządową 

spółkę przymiotu państwowej bądź samorządowej osoby prawnej przytoczone w E. Jarzęcka-Siwik, 
B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 28 i nast. Zob. też C. Banasiński, M. Ku-
lesza, B. Szafrański, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz i przepisy towarzyszące, Warszawa 
1997, s. 54–55, oraz C. Banasiński, K. Jaroszyński, Ustawa o gospodarce..., dz. cyt., s. 149.

Bogdan Skwarka 1. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli
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Samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje swoje zadania, a koszty 
swojej działalności pokrywa z przychodów własnych (mogą one też korzystać z do-
tacji przedmiotowych i celowych). Samorządowy zakład budżetowy tworzy, łączy, 
przekształca w inną formę organizacyjną oraz likwiduje organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego. Tworząc samorządowy zakład budżetowy, organ stano-
wiący jednostki samorządu terytorialnego określa m.in.: nazwę i siedzibę zakładu, 
źródła przychodów własnych, stan wyposażenia zakładu w środki obrotowe oraz 
składniki majątkowe przekazane zakładowi, terminy oraz sposób ustalania zalicz-
kowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez zakład do bu-
dżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń 
i dokonywania wpłat do budżetu.

Przepisy ustawy o finansach publicznych dopuszczają tworzenie samorządowego 
zakładu budżetowego w celu realizacji zadań w następującym zakresie: gospodarki 
mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; dróg, ulic, mostów oraz or-
ganizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwa-
nia i oczyszczania ścieków komunalnych; utrzymywania czystości i porządku oraz 
urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; zaopa-
trzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; lokalnego transportu zbiorowego; 
pomocy społecznej; reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji osób nie-
pełnosprawnych; targowisk i hal towarowych; zieleni gminnej i zadrzewień; kultury 
fizycznej i sportu oraz utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 
utrzymywania cmentarzy (art. 14 ustawy o finansach publicznych).

1.5. Dwukryteriowcy

Ustawodawca, wprowadzając kontrolę w oparciu o kryteria legalności i gospodar-
ności, ustalił dwa warunki, które muszą wystąpić łącznie, aby Izba mogła przeprowa-
dzić kontrolę. Są to warunki podmiotowe i przedmiotowe. Biorąc za punkt wyjścia 
warunki podmiotowe, to stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy o NIK, do dwukryteriow-
ców należy zaliczyć dwie grupy podmiotów, a mianowicie: inne jednostki organiza-
cyjne, niewymienione w ust. 1 i 2, a także podmioty gospodarcze (przedsiębiorców). 
Ustawodawca przyznał NIK w art. 203 ust. 3 Konstytucji i art. 2 ust. 3 ustawy o NIK 
prawo do kontroli nie tylko podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców), a więc 
spółek prawa handlowego, banków, spółdzielni, osób fizycznych prowadzących dzia-
łalność gospodarczą. Izba może kontrolować podmioty, których celem nie jest prowa-
dzenie działalności gospodarczej, jak: fundacje, stowarzyszenia, samorządy zawodo-
we, związki sportowe, organizacje społeczne, związki zawodowe, izby rolnicze, izby 
gospodarcze, w zakresie określonym w powyższych przepisach.
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Przepisy prawne różnie definiują pojęcie przedsiębiorcy. Art. 4 ustawy z 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej203 uznaje za przedsiębiorcę osobę fi-
zyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i która wykonuje we własnym imieniu 
działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cy-
wilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Z kolei art. 2 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej definiuje działalność gospodarczą jako 
zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwa-
nie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wy-
konywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Kodeks cywilny w art. 431 i 432 definiuje 
natomiast przedsiębiorcę jako osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną 
niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we 
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, działającą pod firmą, któ-
rą ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Zakres przedmiotowy kontroli tych podmiotów został ustalony w art. 2 ust. 3 usta-
wy o NIK. Kontrola jest dopuszczalna tylko w takim zakresie, w jakim te podmioty wy-
korzystują majątek lub środki państwowe lub komunalne albo wywiązują się ze zobo-
wiązań finansowych na rzecz państwa. Ustawodawca wylicza przykładowo, na czym 
owo wykorzystywanie majątku (środków), bądź wywiązywanie się ze zobowiązań wo-
bec państwa ma polegać204. Może ono polegać np. na wykonywaniu zadań zleconych lub 
powierzonych przez państwo lub samorząd terytorialny; wykonywaniu zamówień pu-
blicznych na rzecz państwa lub samorządu terytorialnego; organizowaniu lub wykony-
waniu prac interwencyjnych lub robót publicznych; działaniu z udziałem państwa lub 
samorządu terytorialnego; korzystaniu z mienia państwowego lub samorządowego, 
w tym także ze środków przyznawanych z Unii Europejskiej; udzielaniu lub korzysta-
niu z pomocy publicznej podlegającej monitorowaniu w rozumieniu odrębnych prze-
pisów; korzystaniu z indywidualnie przyznanej pomocy, z poręczenia lub gwarancji 
udzielanych przez państwo, samorząd terytorialny lub podmioty określone w ustawie 
z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 
niektóre osoby prawne205; wykonywaniu zadań z zakresu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego; wywiązywaniu się ze zobowiązań, do których stosuje się przepisy usta-
wy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa206, innych należności budżetowych, go-
spodarki pozabudżetowej i państwowych funduszy celowych oraz świadczeń pienięż-
nych na rzecz państwa wynikających ze stosunków cywilnoprawnych.

203 Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm.
204 Użycie przez ustawodawcę wyrazu „w szczególności” oznacza, że przedmiotem kontroli NIK mogą być 

także inne przypadki korzystania z owego mienia.
205 Dz. U. z 2017 r. poz. 2022, ze zm.
206 Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.

Bogdan Skwarka 1. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli
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Przesłanki przedmiotowe określone w art. 2 ust. 3 ustawy o NIK stanowiące pod-
stawę do kontroli dwukryteriowców są sformułowane niezależnie od siebie i wystar-
czy wystąpienie jednej z nich, aby NIK była uprawniona do przeprowadzenia kontro-
li. Nie ma znaczenia, w jaki sposób działają oni z udziałem państwa lub samorządu 
terytorialnego lub korzystają z mienia państwowego albo samorządowego, w tym 
także ze środków przyznanych na podstawie umów międzynarodowych. W szczegól-
ności w pojęciu „działanie z udziałem” mieszczą się wspólne przedsięwzięcia podmiotu 
podlegającego kontroli prowadzone z państwowymi lub samorządowymi jednostka-
mi organizacyjnymi, np. gdy Skarb Państwa lub samorząd jest jednym z akcjonariuszy 
lub udziałowców w spółce prawa handlowego. Często owo korzystanie odbywa się 
na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zgodnie z art. 7 ustawy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym, przez umowę o partnerstwie publiczno-pry-
watnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagro-
dzeniem oraz poniesienia w całości lub w części wydatków na realizację lub poniesie-
nie ich przez osoby trzecie, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania 
w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności przez wniesienie wkładu wła-
snego. Wniesienie wkładu własnego w postaci składnika majątkowego może nastąpić 
w szczególności w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy 
(art. 9 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym).

Analizując przedmiotowy zakres kontroli, należy zauważyć, że przepis art. 2 ust. 3 
ustawy o NIK posługuje się różnymi pojęciami: majątek, środki państwowe lub ko-
munalne, mienie państwowe lub samorządowe. Nie ma legalnej definicji majątku 
państwowego. Natomiast „mienie państwowe” i „mienie samorządowe” mają swoje 
legalne definicje. Zgodnie z art. 44 i 441 Kodeksu cywilnego mieniem jest własność 
i inne prawa majątkowe, zaś własność i inne prawa majątkowe stanowiące mienie 
państwowe przysługują Skarbowi Państwa i innym państwowym osobom prawnym. 
Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszcze-
gólnych gmin i ich związków oraz mienie gminnych osób prawnych, w tym przedsię-
biorstw (art. 43 ustawy o samorządzie gminnym). Mieniem powiatu jest własność 
i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne 
(art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym). Mieniem województwa jest wła-
sność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie oso-
by prawne (art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa).

Kolejne pojęcie używane w art. 2 ust. 3 ustawy o NIK to „środki państwowe lub 
komunalne”. Nie ma legalnej definicji tego pojęcia. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że do tych środków należy zaliczyć środki publiczne określone art. 5 ustawy o finan-
sach publicznych. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu środkami publicznymi są np.: do-
chody publiczne; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegają-
ce zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego  
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); przychody budżetu państwa i budżetów jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicz-
nych pochodzące: ze sprzedaży papierów wartościowych, z prywatyzacji majątku 
Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek 
i kredytów udzielonych ze środków publicznych, otrzymanych pożyczek i kredytów, 
z innych operacji finansowych; przychody jednostek sektora finansów publicznych 
pochodzące z prowadzonej przez nie działalności. Z kolei art. 5 ust. 2 ustawy o finan-
sach publicznych określa, że dochodami publicznymi są: daniny publiczne, do których 
zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych 
i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne świadczenia pieniężne, któ-
rych obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, 
państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicz-
nych wynika z odrębnych ustaw; inne dochody budżetu państwa, jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych należne 
na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych; wpływy ze sprzedaży 
wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych; do-
chody z mienia jednostek sektora finansów publicznych itp.

Z kontrolą dwukryteriowców łączy się istotny problem praktyczny. Czasami kon-
trolerzy NIK żądają od przedsiębiorców dokumentów, które zdaniem przedsiębiorców 
wykraczają poza owo wykorzystywanie majątku państwowego lub komunalnego, albo 
działania z udziałem państwa lub samorządu terytorialnego, bądź korzystania z mienia 
państwowego lub samorządowego. Niekiedy nie jest łatwo rozgraniczyć działalność 
przedsiębiorcy z owym udziałem i bez niego, szczególnie gdy chodzi o efekty działal-
ności przedsiębiorcy. Czasami trudno jest dokonać odrębnej oceny, w jakim stopniu 
do tych efektów przyczyniło się wykorzystanie mienia państwowego lub samorządo-
wego albo działanie z udziałem państwa bądź samorządu terytorialnego. Kontroler ma 
obowiązek skontrolowania, czy wykorzystanie majątku państwowego lub komunalne-
go jest gospodarne i niekiedy nie można tego sprawdzić bez dokumentów dotyczących 
działalności danego podmiotu jako całości. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy 
o NIK, kontroler może żądać od kierownika jednostki kontrolnej wglądu do wszystkich 
dokumentów i to kontroler decyduje, jakie dokumenty będą potrzebne do przeprowa-
dzenia kontroli. Nie może to jednak prowadzić do swoistych „nadużyć” tego prawa. 

1. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroliBogdan Skwarka
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II.2. Kontrola wykonania budżetu państwa

2.1. Uwarunkowania ustrojowe kontroli wykonania budżetu państwa

Dotychczasowe rozważania na temat podmiotowego i przedmiotowego zakresu 
kontroli NIK prezentowały zakres ustrojowych i konsekwentnie ustawowych kom-
petencji Izby. W ramach tak zakreślonych kompetencji Izba, co do zasady, swobod-
nie decyduje o przeprowadzaniu poszczególnych kontroli. Nie oznacza to oczywiście 
swobody w decyzji o tym, czy kontrole w ogóle będą przeprowadzane207, ale jedynie 
o tym, jakie kontrole i kiedy zostaną podjęte. Zakres tej swobody ograniczony jest 
jednak, po pierwsze, ze względu na omawiane w rozdziale III.3. uprawnienia wybra-
nych organów do zlecania NIK przeprowadzania kontroli, a po drugie, ze względu 
na ogólne ustrojowe zobowiązanie każdego organu władzy publicznej realizowania 
przysługujących mu kompetencji w takim wymiarze, aby prawidłowo wykonywać 
swoją konstytucyjnie określoną funkcję. Na tym tle wyróżnić należy jedyną kontrolę, 
której przeprowadzenie przez NIK stanowi obowiązek, i to umocowany bezpośrednio 
w przepisach Konstytucji, a która związana jest z finansowym aspektem funkcjono-
wania państwa. Jest to kontrola wykonania budżetu państwa.

Zgodnie z art. 219 ust. 1 Konstytucji budżet państwa na rok budżetowy uchwa-
lany jest w formie ustawy budżetowej. Przepis art. 219 ust. 2 Konstytucji wskazuje, 
że zasady i tryb opracowania projektu budżetu państwa, stopień jego szczegółowości 
oraz wymagania, którym powinien odpowiadać projekt ustawy budżetowej, a także 
zasady i tryb wykonywania ustawy budżetowej określa ustawa – jest to ustawa o fi-
nansach publicznych. Zaznaczyć należy przewidziane w Konstytucji dwa rozwiązania 
nadzwyczajne. Po pierwsze, art. 219 ust. 3 Konstytucji dopuszcza, żeby w wyjątko-
wych wypadkach dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok określała 
ustawa o prowizorium budżetowym, a po drugie, jeżeli ustawa budżetowa (albo od-
powiednio ustawa o prowizorium budżetowym) nie weszła w życie w dniu rozpo-
częcia roku budżetowego, Rada Ministrów prowadzi gospodarkę finansową na pod-
stawie przedłożonego projektu ustawy (art. 219 ust. 4 Konstytucji). Inicjatywa usta-
wodawcza w zakresie ustawy budżetowej oraz ustawy o prowizorium budżetowym 
została w art. 221 Konstytucji zastrzeżona wyłącznie dla Rady Ministrów.

207 Dotyczy to zarówno tych kontroli, które treść przepisu art. 203 ust. 1 Konstytucji pozwala nazwać 
„obowiązkowymi”, jak i tych, które z mocy art. 203 ust. 2 i 3 mogłyby być nazwane „fakultatywnymi” 
– w każdym wypadku przeprowadzenie kontroli jest obowiązkowe, jeżeli przemawia za tym interes 
publiczny – por. W. Sokolewicz, Uwaga 19 do art. 203, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ko-
mentarz, red. L. Garlicki, t. IV, Warszawa 2005.
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W ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego Rada Ministrów przedkła-
da Sejmowi, zgodnie z art. 226 ust. 1 Konstytucji, sprawozdanie z wykonania ustawy 
budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa. Ustawa o finansach pu-
blicznych uściśliła w art. 109 ust. 3 i 4, że ustawa budżetowa jest uchwalana na okres 
roku budżetowego, a rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. Oznacza to, że Rada 
Ministrów obowiązana jest przedłożyć Sejmowi sprawozdanie z wykonania usta-
wy budżetowej do końca maja roku następującego po zakończeniu roku budżeto-
wego. Zakres sprawozdania oraz towarzyszących mu dokumentów określony został 
w art. 182 ust. 2–7 ustawy o finansach publicznych. Kluczowy dla określenia zadania 
NIK w omawianym procesie jest przepis art. 226 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z któ-
rym Sejm rozpatruje przedłożone sprawozdanie Rady Ministrów i po zapoznaniu się 
z opinią NIK podejmuje uchwałę o udzieleniu lub odmowie udzielania Radzie Mini-
strów absolutorium. Sejm podejmuje taką uchwałę w ciągu 90 dni od dnia przedło-
żenia Sejmowi sprawozdania przez Radę Ministrów. Omawiany przepis Konstytucji 
nie jest jednak jedynym określającym zadania NIK związane z analizowaniem przez 
Sejm sposobu wykonania budżetu państwa. W art. 204 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zasad-
niczej wskazano, że NIK przedkłada Sejmowi:

– analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,
– opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów.
Komplementarne z przywołanymi przepisami art. 204 Konstytucji są przepisy 

art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o NIK, powtarzające treść art. 204 ust. 1 pkt 1 i 2 Kon-
stytucji208.

Wprawdzie przepis art. 226 ust. 2 ustawy zasadniczej literalnie nie określa przed-
miotu opinii NIK209, przedmiot ten można jednak ustalić, analizując pozostałe ele-
menty treściowe omawianego i powiązanych przepisów. Opinia NIK ma umożliwić 
Sejmowi podjęcie decyzji o udzieleniu albo odmowie udzielenia Radzie Ministrów ab-
solutorium po przedłożeniu przez Radę Ministrów sprawozdania z wykonania usta-
wy budżetowej. Teoretycznie przedmiotem opinii mogłoby więc być wyrażenie przez 
NIK stanowiska do sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej lub stanowiska 
w przedmiocie zasadności udzielenia przez Sejm Radzie Ministrów absolutorium 
– ale alternatywa ta ma charakter pozorny. Przedmiot opinii został jednoznacznie 
wskazany w art. 204 ust. 1 pkt 2.

208 To powtarzanie należy rozumieć w kontekście hierarchii źródeł prawa, bo w ujęciu historycznym 
przepisy art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 obowiązują od dnia wejścia w życie ustawy o NIK, czyli od 17 sierpnia 
1995 r., co oczywiście poprzedzało uchwalenie Konstytucji.

209 Podobnie C. Kosikowski, Coroczne badanie przez Najwyższą Izbę Kontroli wykonania budżetu państwa 
– kontrola czy audyt?, Kontrola Państwowa 2002/1, numer specjalny (w publikacji nie zamieszczono 
numeracji stron).

2. Kontrola wykonania budżetu państwa
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Treść art. 226 ust. 2 i art. 204 ust. 1 pkt 1 i 2 mogłaby sugerować, że dokonywana 
przez NIK analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej nie ma 
bezpośredniego znaczenia w toku prowadzonej przez Sejm procedury oceny wyko-
nania budżetu państwa, skoro Sejm ma obowiązek zapoznać się jedynie z opinią NIK 
dotyczącą udzielenia absolutorium210. O ile można uznać ten wniosek za uprawnio-
ny na poziomie wykładni językowej ustawy zasadniczej, to sposób przygotowywa-
nia opinii przez NIK ukierunkowany jest na zapewnienie faktycznego związku po-
między tymi dokumentami. NIK przedstawia opinię w przedmiocie absolutorium dla 
Rady Ministrów, jednocześnie jednak NIK przygotowuje analizę wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pieniężnej211. Analiza opiera się na ocenie realizacji bu-
dżetu państwa, co z kolei pozwala NIK dokonać oceny sprawozdania przedłożonego 
w tym zakresie Sejmowi przez Radę Ministrów. Fakt, że NIK nie dokonuje oceny sa-
mego sprawozdania bez uprzedniego dokonania oceny podstawy tego sprawozda-
nia (czyli realizacji budżetu), jest w pełni spójny z kontrolną funkcją pełnioną przez 
Izbę. NIK sporządza więc analizę wykonania budżetu państwa po przeprowadzeniu 
kontroli w tym zakresie, co pozwala Izbie przedstawić swoją ocenę realizacji budże-
tu. To z kolei umożliwia Izbie dokonanie oceny poprawności przedłożonego przez 
Radę Ministrów sprawozdania. Na końcu tego procesu Izba może więc – na podsta-
wie dokonanych ustaleń – wyrazić pogląd w przedmiocie absolutorium dla Rady 
Ministrów. W tym znaczeniu istnieje związek pomiędzy przygotowaniem przez NIK 
analizy wykonania budżetu państwa oraz opinią w przedmiocie zasadności udziele-
nia Radzie Ministrów absolutorium. Nie znosi to jednak istnienia paradoksu polega-
jącego na braku powiązania – na poziomie przepisów konstytucyjnych – obowiąz-
ku przedłożenia przez NIK analizy wykonania budżetu państwa oraz podejmowania 
przez Sejm uchwały w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów. Sposób realiza-
cji przez rząd planu finansowego państwa nie stanowi oczywiście jedynego, ale z całą 
pewnością stanowi jeden z istotniejszych kryteriów oceny działań rządu dokonywa-
nej przez Sejm. Analiza wykonania budżetu państwa przedkładana przez naczelny 
organ kontroli musi więc stanowić dla Sejmu istotny wyznacznik w formułowaniu 
tej oceny, przynajmniej w tym znaczeniu, że treść analizy powinna być uwzględniona 
(w znaczeniu: „brana pod uwagę”) przez Sejm – i tego typu związek mógłby wynikać 
już wprost z przepisów konstytucyjnych.

210 „Konstytucja nie uzależnia rozpatrzenia przez Sejm rządowego sprawozdania od wcześniejszego za-
poznania się z analizą wykonania budżetu państwa sporządzoną przez NIK (art. 204 ust. 1 pkt 1). Je-
dynie zapoznanie się Sejmu z opinią NIK w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów (art. 204 
ust. 1 pkt 2 konstytucji) stanowi niezbędny element procedury skwitowania gospodarki budżetowej 
prowadzonej przez rząd w zakończonym już roku budżetowym” – M. Zubik, Budżet państwa w polskim 
prawie konstytucyjnym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, s. 318.

211 NIK opracowuje i przedkłada Sejmowi dokument pt. „Analiza wykonania budżetu państwa i założeń 
polityki pieniężnej” – w dalszej części dokument ten skrótowo nazywany będzie analizą wykonania 
budżetu państwa lub analizą.
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Podobnie zresztą odczytywać należy przepisy dotyczące rozpatrywania przez 
Sejm sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej. Zgodnie z art. 227 ust. 6 
zd. 2 Konstytucji, Rada Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego obowiązana 
jest przedłożyć Sejmowi takie sprawozdanie w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku 
budżetowego. Analogiczna regulacja ujęta jest w art. 12 ust. 1 zd. 2 ustawy o Naro-
dowym Banku Polskim212. Przepisy konstytucyjne nie wskazują na obowiązek Sej-
mu zapoznania się z przedłożoną przez NIK analizą – w części dotyczącej wykonania 
założeń polityki pieniężnej – wraz z rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania tych 
założeń przedłożonego przez Radę Polityki Pieniężnej. Powiązanie procesu rozpa-
trywania tych dokumentów wynika jedynie z praktyki parlamentarnej, co zostanie 
przedstawione w dalszej części.

Zgodnie z Konstytucją Sejm podejmuje uchwałę w przedmiocie absolutorium 
po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Ministrów sprawozdania z wykonania 
budżetu państwa oraz po zapoznaniu się z opinią Izby. Żeby więc w sposób zgodny 
z określonym w ustawie zasadniczej trybem postępowania podjąć uchwałę doty-
czącą absolutorium, Sejm obowiązany jest zapoznać się z opinią Izby. Uprawnione 
jest więc stwierdzenie, że bez przedłożenia przez Izbę opinii Sejm nie może podjąć 
uchwały w przedmiocie absolutorium. Niepodjęcie takiej uchwały przez Sejm prowa-
dziłoby z kolei do naruszenia konstytucyjnej zasady corocznego dokonywania przez 
Sejm oceny Rady Ministrów wyrażanej w postaci uchwały o udzieleniu względnie od-
mowie udzielenia absolutorium213. Konstrukcja przepisów konstytucyjnych pozwa-
la na uznanie, że przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu państwa jest więc 
obowiązkiem NIK – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla przedłożenia 
przez NIK opinii określonej w art. 226 ust. 2 w zw. z art. 204 ust. 1 pkt 2 Konstytucji 
oraz przedłożenia analizy, o której mowa w art. 204 ust. 1 pkt 1. Kontrola wykona-
nia budżetu państwa jest jedyną, której obowiązek przeprowadzenia został określo-
ny prawnie – i to aż na poziomie Konstytucji.

Przepisy nie określają w sposób jednoznaczny terminu, w jakim Izba powinna 
przedłożyć swoją opinię. Wyznaczony został natomiast termin, w jakim uchwałę 
w przedmiocie absolutorium podjąć ma Sejm – jest to 90 dni od dnia przedłożenia 
przez Radę Ministrów sprawozdania z wykonania budżetu państwa (Konstytucja nie 
wyznacza natomiast takiego terminu na rozpatrzenie przedłożonego przez Radę Po-
lityki Pieniężnej sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej). Dla docho-
wania przez Sejm tego terminu niezbędne jest odpowiednio wcześniejsze rozpoczę-

212 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. z 2017 r. poz. 1373.
213 Na temat ustrojowego znaczenia uchwały w przedmiocie absolutorium, a także braku powiązania 

w obowiązującej Konstytucji odmowy udzielenia absolutorium z dymisją Rady Ministrów zob. np.:  
W. Sokolewicz, Uwagi 15 i 23 do art. 226, [w:] Konstytucja…, dz. cyt.; oraz W. Miemiec, K. Sawicka, Uwa-
gi 30–34 do art. 226, [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz. Art. 87–243, C.H.Beck, Warszawa 2016, 
s. 1599–1601.
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cie procedury rozpatrywania sprawozdania. Skoro warunkiem rozpatrzenia przez 
Sejm sprawozdania jest przedłożenie przez NIK opinii, to opinia ta powinna być prze-
kazana z wyprzedzeniem umożliwiającym Sejmowi przeprowadzenie i zakończenie 
całej procedury w określonym w Konstytucji terminie. Wymóg przedłożenia przez 
NIK opinii w takim terminie, aby Sejm mógł dopełnić określonego w Konstytucji obo-
wiązku podjęcia uchwały w określonym terminie, może być postrzegany jako ele-
ment ustanowionej w preambule do Konstytucji zasady współdziałania władz. Zasa-
da ta powinna być odczytywana jako skierowana do wszystkich określonych w Kon-
stytucji władz, nie tylko władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Tak 
rozumiana zasada współdziałania władz nakazuje realizowanie kompetencji przez 
jeden organ w taki sposób, aby inny mógł należycie realizować swoje214. W omawia-
nym przypadku oznacza to leżący po stronie NIK obowiązek przeprowadzenia kon-
troli wykonania budżetu państwa oraz przedłożenie Sejmowi wskazanych powyżej 
dokumentów zwieńczających tę kontrolę w takim terminie, aby Sejm mógł w zakre-
ślonym przez Konstytucję terminie podjąć uchwałę w przedmiocie udzielenia Radzie 
Ministrów absolutorium215. Terminu przedłożenia przez NIK analizy i opinii nie da się 
precyzyjnie wskazać, Izba powinna go jednak ustalać w swoich wewnętrznych pro-
cedurach, przy uwzględnieniu powtarzalnego, corocznie podobnego harmonogramu 
sejmowych prac nad sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej. Na wyzna-
czenie możliwego do dochowania terminu musi mieć wpływ fakt, że art. 182 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych przewiduje, że NIK otrzymuje od Rady Ministrów 
sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej w tym samym terminie co Sejm, czy-
li do 31 maja roku następnego. Ilustruje to wyzwanie, przed jakim staje Izba, która 
formalnie sprawozdanie otrzymuje tuż przed terminem, w którym Sejm rozpoczyna 
swoje prace, a w których to pracach kluczowe znaczenie mają przedkładane przez 
NIK dokumenty, w których NIK musi odnieść się do przedłożenia rządowego.

2.2. Ocena wykonania budżetu państwa dokonywana  
przez Najwyższą Izbę Kontroli

Przedstawienie przez NIK Sejmowi wskazanych w art. 204 ust. 1 pkt 1 i 2 (oraz 
w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o NIK) dokumentów poprzedzone jest przeprowa-
dzeniem kontroli wykonania budżetu państwa w roku, którego dotyczy sprawozda-

214 „O »współdziałaniu« możemy przecież mówić dopiero wówczas, gdy skonstatować można chęć »wy-
chodzenia sobie naprzeciw« jednej władzy wobec drugiej, angażowania się we wzajemne ułatwienie 
funkcjonowania, tak aby dopomóc w osiąganiu konstytucyjnych celów działania (…)” – P. Sarnecki,  
…ustanawiamy (…) prawa podstawowe dla państwa oparte na (…) współdziałaniu władz, dialogu spo-
łecznym…, [w:] Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 
Warszawa 2009, s. 35.

215 Por. M. Stębelski, Uwagi 15–16 do art. 204, [w:] Konstytucja RP…, dz. cyt., s. 1393.
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nie z jego wykonania przyjmowane przez Radę Ministrów. Wprawdzie ustawa o fi-
nansach publicznych oraz doktryna rozróżniają pojęcie ustawy budżetowej i budże-
tu, to na potrzeby niniejszego opracowania można przyjąć, że zakresy znaczeniowe 
tych pojęć są tożsame. Budżet jest treścią ustawy budżetowej, a ustawa budżetowa 
jest formą, w jakiej parlament uchwala budżet216. Z punktu widzenia działalności 
NIK utożsamienie budżetu i ustawy budżetowej jest o tyle uprawnione, że wyznacz-
nikiem – w szczególności w ramach kryterium legalności – w toku przeprowadza-
nej kontroli będzie cała ustawa budżetowa217, także wtedy, gdy jej treść obejmuje 
w tzw. części artykułowej elementy wykraczające poza budżet rozumiany jako plan 
finansowy218. NIK w celu sporządzenia analizy wykonania budżetu państwa przepro-
wadza więc kompleksową kontrolę realizacji budżetu. Podkreślić należy, że kontroli  
– a następnie ocenie wyrażanej w postaci analizy – podlega cały budżet państwa, we 
wszystkich jego częściach, a nie tylko te części, za realizację których odpowiedzialna 
jest Rada Ministrów oraz podmioty jej lub członkom Rady podległe. Podobnie spra-
wozdanie Rady Ministrów z wykonania ustawy budżetowej ma taki właśnie szeroko 
rozumiany zakres obejmujący także te części budżetu, za których realizację odpowia-
dają podmioty spoza sfery rządowej.

Jak wskazano powyżej, Konstytucja dopuszcza, aby w wyjątkowych przypadkach 
dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok określiła ustawa o prowi-
zorium budżetowym. Kwestia zakresu zdarzeń mieszczących się w pojęciu „wyjąt-
kowych przypadków”219 nie jest kluczowa dla rozważań na temat zadań NIK. Istot-
ne jest wskazanie, że gdyby taka ustawa została uchwalona, to stanowić ona będzie  
dla NIK wyznacznik w toku kontroli wykonania budżetu państwa. Przeprowadzona 
przez NIK kontrola, a następnie sporządzona analiza wykonania budżetu odnosiła-
by się w takim wypadku do treści ustawy o prowizorium budżetowym w okresie jej 

216 „Obecnie konstytucja przesądza przedmiot ustawy budżetowej, określając, że budżet państwa stano-
wi jej wyłączny i konieczny element. Oba terminy odnoszą się do tego samego desygnatu. (…) ustawa 
budżetowa jest jedyną formą, w której może być uchwalony całoroczny budżet państwa, a w ustawie 
budżetowej może być zamieszczony wyłącznie budżet państwa (…). Patrząc od strony formy aktu – zo-
baczymy ustawę budżetową, zgłębiając treść tej ustawy – budżet państwa” – M. Zubik, Budżet państwa, 
dz. cyt., s. 38. Nieco inne stanowisko zajmuje A. Borodo: „Budżet jako instytucja prawna jest wyrażo-
ny w ustawie budżetowej. Z prawnego punktu widzenia nie ma bowiem budżetu, gdy nie ma ustawy 
budżetowej, która go ustanawia (…). Z drugiej jednak strony ustawa budżetowa obejmuje nie tylko 
ustalenia prawne dotyczące dochodów i wydatków budżetu ogólnego (administracyjnego), ale także 
inne elementy. Ustalenia dotyczące budżetu są podstawowym, ale nie jedynym składnikiem ustawy 
budżetowej” – A. Borodo, Współczesne problemy prawne budżetu państwowego, Toruń 2014, s. 35.

217 Pomijając w tym miejscu podnoszone w doktrynie wątpliwości co do możliwości uznania normatyw-
ności ustawy budżetowej – więcej na ten temat M. Zubik, Budżet państwa…, dz. cyt., s. 48–57.

218 Na temat relacji pomiędzy pojęciami „budżet”, „budżet państwa” i „plan finansowy” – zob.: tamże,  
s. 25–28.

219 Więcej na ten temat zob.: M. Zubik, Budżet państwa…, dz. cyt., s. 168–171 i 256–257 oraz M. Berek, 
Rada Ministrów jako organ inicjujący postępowanie ustawodawcze, C.H.Beck, Warszawa 2017, s. 187–188.
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obowiązywania, analogicznie jak traktowana jest „zwykła” ustawa budżetowa. Uwa-
ga ta ma jednak głównie znaczenie teoretyczne, bo praktyka nie wskazuje na korzy-
stanie przez ustawodawcę z możliwości uchwalania ustaw o prowizorium budżeto-
wym220.

Istotniejszą dla funkcjonowania NIK jest ta regulacja konstytucyjna, która prze-
widuje, że w wypadku gdy ustawa budżetowa (względnie ustawa o prowizorium bu-
dżetowym) nie weszła w życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego, Rada Mini-
strów prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przedłożonego projektu. Za-
równo art. 226 ust. 1 Konstytucji określający zakres przedkładanego Sejmowi przez 
Radę Ministrów sprawozdania, jak i art. 204 ust. 1 pkt 1 wskazujący na przedmiot 
przedkładanej Sejmowi przez NIK analizy – odnoszą się do wykonania ustawy bu-
dżetowej (wykonania budżetu państwa)221. Nie może to jednak prowadzić do wnio-
sku, że okres, w którym Rada Ministrów prowadzi gospodarkę finansową na pod-
stawie projektu ustawy budżetowej, jest okresem nieobjętym sprawozdaniem Rady 
Ministrów oraz analizą Izby. Wykładnia taka pozostawałaby w sprzeczności z celem 
omawianych instytucji prawnych, które służyć mają wykonywaniu przez Sejm jego 
funkcji kontrolnych wobec Rady Ministrów i prowadzonej przez nią działalności. Sko-
ro ustrojodawca dopuścił możliwość realizowania gospodarki finansowej państwa 
na podstawie projektu aktu normatywnego, to dla zapewnienia spójności rozwiązań 
konstytucyjnych należy przyjąć, że w takim samym zakresie projekt ten stanowić 
będzie punkt odniesienia (wyznacznik) dla Rady Ministrów w sporządzaniu spra-
wozdania222 i dla NIK w sporządzaniu analizy. Należy więc uznać, że Rada Ministrów 
ma obowiązek przedstawić w swoim sprawozdaniu wykonanie projektu ustawy bu-
dżetowej w okresie, gdy stanowił on podstawę gospodarki finansowej, a Izba ma 
obowiązek odpowiednio skontrolować ten okres, przyjmując jako wyznacznik treść 
projektu ustawy, oraz przedstawić wyniki tej kontroli w całościowej analizie wyko-
nania budżetu223.

Konstatacja ta oznacza kolejność zdefiniowana, czym jest projekt ustawy budże-
towej, który stanowić ma wyznacznik w działalności kontrolnej NIK. Nie budzi żad-
nej wątpliwości, że chodzić może wyłącznie o projekt ustawy wniesiony przez Radę 
Ministrów, zgodnie z jej wyłączną kompetencją ustanowioną w art. 221 Konstytu-

220 Ostatnim przykładem uchwalenia ustawy o prowizorium budżetowym (jeszcze przed wejściem w ży-
cie Konstytucji z 1997 r.) jest ustawa z 25 stycznia 1992 r. o prowizorium budżetowym na okres 
od 1 stycznia do 31 marca 1992 r., Dz. U. Nr 19, poz. 77.

221 Jak wskazano powyżej, pojęcia te można – przy pewnych zastrzeżeniach – utożsamiać ze sobą.
222 Tak też M. Zubik, Budżet państwa…, dz. cyt., s. 310–311.
223 Praktyka jest zgodna z takim założeniem, dla przykładu ustawa budżetowa na rok 2016 została 

uchwalona 25 lutego 2016 r. i ogłoszona 4 marca 2016 r., Dz. U. poz. 278, ale zarówno sprawozdanie 
Rady Ministrów (druk sejmowy nr 1588), jak i analiza przedłożona przez NIK (druk sejmowy nr 1643) 
obejmują cały rok 2016.
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cji. Zgodnie jednak z przepisami regulującymi postępowanie ustawodawcze w Sej-
mie praktyka odnotowuje korzystanie przez Radę Ministrów z następujących do-
datkowych uprawnień: złożenia poprawki do projektu ustawy budżetowej, złożenia 
autopoprawki do takiego projektu oraz ponownego wniesienia projektu. Składanie 
poprawek do ustawy wynika ze zwykłej kompetencji przysługującej z mocy art. 45 
ust. 1 Regulaminu Sejmu każdemu wnioskodawcy, czyli podmiotowi, który wniósł 
projekt ustawy (niezależnie od czego Rada Ministrów korzysta z przywileju polega-
jącego na prawie składania poprawek do każdego projektu ustawy). Prawo złoże-
nia poprawek do ustawy mają ponadto: grupa co najmniej 15 posłów, przewodni-
czący (upoważniony wiceprzewodniczący) klubu lub koła poselskiego oraz Komisja 
do Spraw Petycji. Ewentualne wniesienie poprawek do projektu ustawy budżetowej 
– bez względu na ich autorstwo – nie zmienia treści projektu ustawy, który stanowić 
może podstawę gospodarki finansowej i w konsekwencji nie ma znaczenia dla treści 
dokumentów związanych ze sprawozdawaniem i oceną wykonania budżetu. Wystar-
czającym argumentem przemawiającym za tą tezą jest fakt, że poprawki nie stają się 
„częścią” wniesionego projektu, mogą stać się integralną częścią ustawy, co ma jed-
nak miejsce dopiero w momencie, gdy projekt jest przyjmowany w głosowaniu wraz 
z zaakceptowanymi poprawkami i staje się aktem prawnym.

Ponowne wniesienie projektu ustawy budżetowej do Sejmu przede wszystkim 
może być skutkiem tzw. dyskontynuacji, czyli niezakończenia prac nad projektem 
ustawy przed zakończeniem bieżącej kadencji parlamentarnej. Projekty ustaw objęte 
dyskontynuacją224 nie stają się obowiązującym prawem, a prace nad nimi nie są kon-
tynuowane. W odniesieniu do projektu ustawy budżetowej istniał w doktrynie spór, 
czy podlega ona dyskontynuacji225, rozstrzygnięty de facto przez praktykę parlamen-
tarną uznającą, że do dyskontynuacji dochodzi. W takim wypadku po ukształtowa-
niu się nowego Sejmu i nowej Rady Ministrów wnoszony jest nowy projekt ustawy 
budżetowej i to ten nowy projekt może stać się podstawą gospodarki finansowej  
– z omówionymi powyżej następczymi skutkami.

Ponowne wniesienie projektu ustawy może mieć miejsce także po wycofaniu pro-
jektu w wyniku decyzji podjętej przez wnioskodawcę, a dopuszczonej przez Regula-
min Sejmu. Zgodnie z art. 36 ust. 2 Regulaminu, wnioskodawca do czasu zakończenia 
drugiego czytania ma prawo wycofać wniesiony przez siebie projekt ustawy. Regula-
cja ta ma zastosowanie także do projektu ustawy budżetowej. Gdyby Rada Ministrów 
wycofała wniesiony wcześniej projekt, to byłaby obowiązana wnieść nowy projekt. Po-
przedni projekt, od momentu jego wycofania, nie mógłby być traktowany jako projekt 
wniesiony. Status taki przysługiwałby dopiero kolejnemu wniesionemu projektowi.

224 Nie są tą zasadą objęte tzw. obywatelskie projekty ustaw.
225 Więcej na temat znaczenia tej zasady dla projektu ustawy budżetowej oraz o zróżnicowanych poglą-

dach doktryny zob.: M. Berek, Rada Ministrów…, dz. cyt., s. 180–183.
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Problematyczna jest natomiast sytuacja, w której Rada Ministrów składa do pro-
jektu ustawy budżetowej autopoprawkę. Pojęcie autopoprawki zostało uściślone i od-
różnione od zwykłych poprawek226, w szczególności przez wskazanie dopuszczalne-
go terminu złożenia oraz skutków autopoprawki. Zgodnie z art. 36 ust. 1a Regula-
minu Sejmu wnioskodawca do czasu rozpoczęcia pierwszego czytania może wnieść 
autopoprawkę do przedłożonego projektu. Tekst autopoprawki jest wprowadzany 
do przedłożonego projektu bez konieczności jej głosowania. Tym samym autopo-
prawka staje się integralną częścią przedłożonego projektu ustawy budżetowej. Wy-
wołuje to pytanie, czy podstawą gospodarki finansowej prowadzonej przez Radę Mi-
nistrów powinien być pierwotnie złożony projekt ustawy, czy projekt uwzględniają-
cy wniesioną autopoprawkę. W nauce prawa konstytucyjnego często akcentowano 
posłużenie się w art. 219 ust. 4 Konstytucji pojęciem „przedłożony projekt”, z cze-
go wnioskowano, że podstawą prowadzenia gospodarki powinien być pierwotnie 
przedłożony (wniesiony) projekt227. Dla oceny tego stanowiska może być istotny fakt, 
że sformułowane zostało w okresie przed wprowadzeniem do Regulaminu Sejmu 
przepisu precyzyjnie oznaczającego cechy i skutki wnoszenia autopoprawki (co jed-
nak nie oznacza, że przed tą nowelizacją Regulaminu autopoprawki do projektów 
ustaw nie były, w szczególności przez Radę Ministrów, wnoszone). Stanowisko to bu-
dzi jednak także zastrzeżenia merytoryczne.

W wypadku złożenia autopoprawki do projektu budżetu państwa Rada Ministrów 
w sensie formalnym poddaje pracom Sejmu tekst uwzględniający brzmienie auto-
poprawki. Zgodnie z przywołanym przepisem Regulaminu Sejmu od momentu pra-
widłowego wniesienia autopoprawki pierwotny tekst projektu (bez uwzględnienia 
skutków autopoprawki) nie może być przedmiotem dalszych prac. Celem wniesie-
nia przez Radę Ministrów autopoprawki jest chęć skorygowania kluczowych z reguły 
elementów przyszłego budżetu. Przesłanką do wniesienia autopoprawki może być 
istotna zmiana uwarunkowań ekonomicznych, społecznych albo politycznych. Do cza-
su praktycznego rozstrzygnięcia kwestii objęcia projektu ustawy budżetowej zasa-
dą dyskontynuacji uznawano, że autopoprawka może być zastosowana przez nowo 
powołaną po wyborach parlamentarnych Radę Ministrów wobec projektu ustawy 

226 Zob. modyfikacje wprowadzone uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19 grudnia 2008 r. w spra-
wie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, M. P. z 2009 r. Nr 2, poz. 9.

227 Tak: M. Zubik, O niektórych aspektach prawnych związanych z autopoprawkami do projektu ustawy 
budżetowej, „Biuletyn BSiE Ekspertyzy i Opinie Prawne – Zasada dyskontynuacji prac Sejmu” 2001, 
nr 4, s. 44; tego samego autora, Budżet państwa…, dz. cyt., s. 274–275; także W. Sokolewicz, Uwaga 36 
do art. 219, [w:] Konstytucja…, dz. cyt.; A. Szmyt, Elementy praktyki sejmowej pod rządami Konstytucji RP 
(1997–2007), Gdańsk 2008, s. 429. Odnotować trzeba też stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wy-
rażone w orzeczeniu z 15 marca 1995 r., K 1/95, OTK ZU 1995, poz. 7, w którym Trybunał – na pod-
stawie przepisów Małej Konstytucji, ale co do istoty takich samych jak obecne regulacje konstytucyj-
ne – uznał, że podstawą prowadzenia gospodarki w wypadku nieuchwalenia budżetu powinien być 
pierwotnie złożony projekt budżetu państwa, bez złożonej następnie autopoprawki.
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wniesionego przez poprzedni rząd. Zawsze jednak powodem wniesienia autopopraw-
ki jest konieczność zmiany projektu i zamiar realizowania przez Radę Ministrów go-
spodarki w tym nowym, zmodyfikowanym kształcie. Rada Ministrów wnosi przecież 
do Sejmu o uchwalenie ustawy w takim brzmieniu, w jakim uznaje, że prawo (tutaj 
budżet) powinno zostać uchwalone. W przeciwnym wypadku nowo powołany rząd 
(np. po zmianie układu politycznego w Sejmie) byłby zmuszony do prowadzenia go-
spodarki na podstawie projektu budżetu wniesionego przez poprzednią Radę Mini-
strów, pomimo braku merytorycznej akceptacji ujętych w nim rozwiązań. Tym samym 
rząd prowadzący gospodarkę finansową na podstawie pierwotnie wniesionego pro-
jektu stałby się wykonawcą nie rozstrzygnięcia parlamentu (uchwalonej przez parla-
ment ustawy), ale wykonawcą zamierzeń poprzedniego rządu w zakresie dokumentu 
o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa i jednocześnie dokumen-
tu, co do którego wyłączne prawo kształtowania projektu ma właśnie Rada Ministrów. 
Nieuwzględnienie autopoprawki do projektu ustawy budżetowej mogłoby też prowa-
dzić do konieczności prowadzenia gospodarki finansowej na podstawie planu, który 
byłby obiektywnie nieaktualny wobec np. ważnych zmian prawnych dotyczących po-
datków albo zaistnienia istotnych wydatków budżetowych. Dodatkowym argumentem 
przeciwko tezie, że podstawą prowadzenia gospodarki finansowej państwa jest projekt 
ustawy budżetowej bez względu na ewentualne autopoprawki, jest fakt, że konsekwen-
cje tej tezy łatwo byłoby „obejść”, wycofując projekt ustawy i wnosząc nowy. W tej sy-
tuacji podstawą prowadzenia gospodarki byłby nowy projekt ustawy. Wykładnia sys-
temowa oraz celowościowa pozwala więc przyjąć, że art. 219 ust. 4 Konstytucji należy 
odnosić do brzmienia projektu ustalonego po uwzględnieniu ewentualnie złożonych 
przez rząd autopoprawek. Tym samym wyznacznikiem w toku prowadzonej przez NIK 
kontroli wykonania budżetu państwa w takiej sytuacji powinien być projekt budżetu 
wraz z wniesioną przez Radę Ministrów autopoprawką.

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 Konstytucji przedkładana przez NIK analiza obej-
muje także wykonanie założeń polityki pieniężnej, które ustalane są i z których wy-
konania sprawozdanie do Sejmu wnosi Rada Polityki Pieniężnej. Także tę część ana-
lizy NIK opracowuje po przeprowadzeniu kontroli – w ramach kontroli budżetowej 
– w Narodowym Banku Polskim. Wyznacznikiem w tej części kontroli są ustalone 
na dany rok budżetowy założenia polityki pieniężnej. Analiza wykonania tych zało-
żeń prezentowana jest przez NIK w jednym dokumencie wraz z analizą wykonania 
budżetu państwa228.

Treścią opinii w przedmiocie udzielenia absolutorium Radzie Ministrów, wyma-
ganej przez art. 204 ust. 1 pkt 2 Konstytucji, powinno być jednoznaczne wskazanie, 
czy w ocenie Izby Sejm powinien absolutorium udzielić, czy nie. Niewyrażenie przez 

228 Zob.: https://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/.
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NIK poglądu w tym zakresie kazałoby uznać, że NIK – wbrew obowiązkowi okre-
ślonemu w art. 204 ust. 1 pkt 2 – nie przedstawiła Sejmowi swojej opinii229. Opi-
nia jest obligatoryjnym elementem procedury sejmowej, musi być Sejmowi znana 
w chwili podejmowania uchwały, tym samym powinna być też jednoznaczna. Wy-
daje się, że nie wyklucza to możliwości zamieszczenia w opinii Izby jeszcze do-
datkowych elementów stanowiących uzupełnienie lub raczej uzasadnienie wyra-
żanej opinii, pomimo braku wyraźnego uregulowania tej kwestii w omawianych 
przepisach. Dopuszczenie takiego rozwiązania jest jednak spójne z funkcją, jaką 
pełnią dla Sejmu przedkładane przez NIK dokumenty. Mają one odpowiadać wy-
maganiom formalnym, ale mają także w najbardziej pełny i kompetentny sposób 
informować posłów o wszystkich kwestiach istotnych przy podejmowaniu decyzji 
o treści uchwały Sejmu.

Szczególne znaczenie sporządzanych przez NIK dokumentów dotyczących oceny 
wykonania budżetu w ubiegłym roku uwidocznione jest także w fakcie, że w procedu-
rę dotyczącą akceptacji treści analizy i opinii, o których mowa w art. 204 ust. 1 pkt 1 
i 2 Konstytucji (i art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o NIK) włączone jest Kolegium NIK. Zgod-
nie z odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o NIK Kolegium NIK:

– zatwierdza analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,
– uchwala opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów.
W odniesieniu do analizy wykonania budżetu państwa Kolegium zatwierdza pro-

jekt dokumentu, którego treść odzwierciedla ustalenia dokonane w trakcie przepro-
wadzonych jednostkowych kontroli. Natomiast treść opinii odnoszącej się do abso-
lutorium dla Rady Ministrów jest ustalana przez Kolegium NIK – Kolegium decyduje 
o treści tej opinii. W sensie formalnym treść opinii nie jest związana z treścią analizy. 
W ujęciu merytorycznym to właśnie wyniki kontroli wykonania budżetu znajdujące 
odzwierciedlenie w analizie stanowią podstawę wyrażenia przez NIK opinii o tym, 
czy w ocenie NIK Sejm powinien udzielić Radzie Ministrów absolutorium.

Treść analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz opi-
nii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów jest, zgodnie z art. 10 ustawy 
o NIK, podawana przez Prezesa NIK do wiadomości publicznej.

2.3. Tryb przeprowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa  
oraz rozpatrzenia analizy wykonania budżetu państwa

Ustawa o NIK (ani inny akt tej rangi) nie określa w żaden szczególny sposób za-
sad i trybu przeprowadzania przez NIK kontroli wykonania budżetu państwa. Zanie-
chanie przez ustawodawcę takiej regulacji może budzić wątpliwości, szczególny jest 

229 Tak też M. Stębelski, Uwagi 15–17 do art. 204, [w:] Konstytucja…, dz. cyt., s. 1393–1394.
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bowiem przedmiot, sposób przeprowadzenia, ale też ustrojowe znacznie tej kontro-
li230. Kontrola ta przeprowadzana jest na ogólnych zasadach dotyczących wszystkich 
kontroli wykonywanych przez Izbę.

Kompleksowość analizy sporządzanej przez NIK prowadzi często do wniosku, 
że kontrola budżetowa musi także mieć charakter kompleksowy231, w tym muszą 
być nią objęci wszyscy dysponenci części budżetowych232. Wydaje się jednak, że obo-
wiązek przeprowadzenia kontroli budżetowej u każdego dysponenta części budże-
towej nie znajduje bezpośredniego oparcia w treści ustawy o NIK. Tezy takiej nie 
można w szczególności wywieść z brzmienia art. 3 ustawy, zgodnie z którym NIK, 
kontrolując jednostki wymienione w art. 2, bada w szczególności wykonanie budże-
tu państwa. Z przepisu tego wynika obowiązek NIK, który może być rozumiany w ten 
sposób, że o ile NIK kontroluje dany podmiot, to kontrolą objęte są w szczególności 
zagadnienia wskazane w tym przepisie (w tym wykonanie budżetu państwa) – z tym 
że poszczególne zagadnienia stanowić mogą przedmiot odrębnych kontroli. Za taką 
interpretacją treści art. 3 przemawia fakt, że wykonanie budżetu państwa jest tylko 
jednym ze wskazanych w tym przepisie zagadnień kontrolnych, obok realizacji ustaw 
i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej, gospodarczej i organi-
zacyjno-administracyjnej, w tym realizacji zadań audytu wewnętrznego. W odnie-
sieniu do każdego z tych obszarów uprawnione jest twierdzenie, że nakazują one 
uwzględnienie ich w przedmiotowym zakresie kontroli, nie determinują jednak za-
kresu podmiotowego – możliwe jest więc np. dokonanie kontroli i oceny audytu we-
wnętrznego w jednej jednostce albo w grupie wybranych jednostek, a możliwe tak-
że przeprowadzenie kompleksowej kontroli wszystkich jednostek, które mają obo-
wiązek ustanowienia audytu wewnętrznego w rozumieniu ustawy o finansach pu-
blicznych.

Dobór jednostek objętych kontrolą budżetową powinien więc wynikać raczej 
z przyjętej przez NIK metodologii przeprowadzania tej kontroli, opartej na między-
narodowych standardach audytowych oraz wypracowanej w NIK najlepszej prak-
tyce. Tak jak w pozostałej działalności kontrolnej NIK, istotne znaczenie ma szaco-
wanie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości i ukierunkowanie badań kontrolnych 
na obszary szczególnie tymi nieprawidłowościami zagrożone. Dodatkowym argu-
mentem na rzecz odstąpienia od uznawania, że istnieje prawny obowiązek kontroli 
wszystkich dysponentów części budżetowych, jest wzgląd na ustrojowe znaczenie 

230 Por. C. Kosikowski, Coroczne badanie…, dz. cyt.
231 Por.: „Obligatoryjny, podmiotowy zakres kontroli obejmuje dysponentów wszystkich części budże-

tu państwa oraz Narodowy Bank Polski w zakresie obsługi budżetu państwa” – E. Jarzęcka-Siwik,  
B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 46.

232 Zob. rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych 
oraz określenia ich dysponentów, Dz. U. z 2016 r. poz. 1026, ze zm.
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omawianej procedury. NIK ma bowiem przedstawić analizę wykonania budżetu pań-
stwa oraz związaną z nią opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów. 
Stanowi to ważny element procesu sprawowania przez Sejm kontroli nad działalno-
ścią Rady Ministrów (art. 95 ust. 2 Konstytucji) kierującej wykonaniem budżetu pań-
stwa (art. 146 ust. 4 pkt 6 Konstytucji). Realizowanie tej funkcji przez Sejm wymaga 
dokonania całościowego oglądu spraw związanych z finansami państwa, realizacją 
budżetu. W tym oglądzie NIK wspierać ma Sejm, przedstawiając swoją analizę i opi-
nię. Uzasadnione jest oczekiwanie, aby analiza miała charakter odpowiednio ogólny 
i nie kierowała uwagi parlamentarzystów na szczegółowe zagadnienia wynikające 
z jednostkowych kontroli. Stopień dopuszczalnego odejścia od badań jednostkowych 
na rzecz badania zagregowanych danych powinien być oczywiście zgodny z między-
narodowymi standardami kontroli realizowanych przez naczelne organy kontroli 
oraz zapewniać odpowiednią wiarygodność przedstawianej przez NIK analizy.

Trzeba jednak zauważyć, że dotychczasowa praktyka Izby jest oparta na koncepcji 
przeprowadzania kontroli u wszystkich dysponentów części budżetowych i jest też 
spójna z (omawianą poniżej) procedurą rozpatrywania sprawozdania z wykonania 
budżetu państwa przez komisje sejmowe. Dla przykładu: w ramach kontroli wyko-
nania budżetu państwa w 2016 roku przeprowadzono 327 kontroli w 307 jednost-
kach, w tym kontrolą objęto:

– dysponentów części budżetu państwa (z tym że kontrolą objęto wybranych  
7 samorządowych kolegiów odwoławczych oraz 4 sądy apelacyjne),

– państwowe fundusze celowe,
– wybrane agencje wykonawcze,
– wybrane państwowe osoby prawne,
– wybrane jednostki samorządu terytorialnego,
– wybrane inne jednostki realizujące wydatki publiczne, w tym jednostki spoza 

sektora finansów publicznych.
W przeprowadzenie kontroli budżetowej zaangażowane są wszystkie jednostki 

kontrolne NIK – departamenty oraz delegatury. Jest to więc największa (w skali jed-
nostek kontrolujących, kontrolowanych oraz tzw. pracochłonności) z przeprowadza-
nych przez NIK kontroli. Wiąże się z nią także szereg specyficznych rozwiązań orga-
nizacyjnych i metodycznych.

Szczególną rolę w przygotowaniu i przeprowadzeniu kontroli wykonania budżetu 
państwa odgrywa Departament Budżetu i Finansów NIK, który opracowuje metody-
kę kontroli, przeprowadza kontrolę w wybranych podmiotach (w tym w kluczowych 
podmiotach, tj. w Ministerstwie Finansów oraz Narodowym Banku Polskim), koordy-
nuje działania wszystkich pozostałych departamentów kontrolnych oraz delegatur 
NIK w toku prowadzenia kontroli oraz opiniuje wszystkie jednostkowe informacje 
o wynikach kontroli przeprowadzonych u poszczególnych dysponentów środków bu-



107 

dżetowych. Departament Budżetu i Finansów opracowuje wreszcie projekt analizy 
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, który – po jego zaopinio-
waniu w procedurze ustalonej w wewnętrznej metodyce – przedkładany jest do za-
twierdzenia przez Kolegium NIK233.

Sposób przeprowadzenia kontroli budżetowej stanowić ma element jawności 
gospodarowania środkami publicznymi, która to zasada dotyczy nie tylko samych 
procesów wydatkowania, ale także właśnie łatwości dostępu i czytelności wyników 
kontroli prowadzonej przez Izbę234. Stosowane przez NIK kryteria oceny wykonania 
budżetu w danej części budżetowej są upublicznione235. Zgodnie z tymi kryteriami 
oceny ogólnej wykonania budżetu w części dokonuje się po uprzednim ustaleniu 
ocen cząstkowych, oddzielnie dla dochodów i wydatków z uwzględnieniem opinii 
o sprawozdaniach. Przedstawione zostały także kryteria zastosowania oceny pozy-
tywnej, negatywnej oraz tzw. opisowej, a także sposób wyliczenia oceny ogólnej wy-
konania budżetu państwa w danej części. NIK upublicznia także założenia metodycz-
ne do kontroli wykonania budżetu państwa236. Zgodnie z tymi założeniami kontrola 
obejmuje wykonanie dochodów ujętych w ustawie budżetowej i planach finansowych 
kontrolowanych jednostek. Wykonanie dochodów badane jest z zastosowaniem kry-
teriów legalności (prawo poboru dochodów, zaniechanie poboru, egzekucja), rze-
telności (prowadzenie ewidencji księgowej, opracowanie sprawozdawczości), ce-
lowości (umorzenie, odroczenie) i gospodarności (osiągnięcie założonych efektów 
ekonomicznych). Realizacja dochodów ujętych w planach finansowych oceniana jest 
na podstawie badania:

– przyczyn niewykonania lub przekroczenia planu dochodów oraz przyczyn za-
niechania planowania dochodów;

– działań podejmowanych w celu poprawy ściągalności dochodów;
– należności długoterminowych oraz należności pozostałych do zapłaty, w tym 

zaległości netto;
– decyzji podejmowanych przez kierownika jednostki w sprawie umorzeń, zanie-

chań poboru, odroczeń należności budżetu państwa;
– przyczyn przedawnienia należności;
– próby dowodów księgowych i odpowiadających im zapisów w ewidencji księ-

gowej.

233 Por. § 10 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 oraz ust. 2 zarządzenia organizacyjnego.
234 Por.: C. Kosikowski, Prawne aspekty realizacji zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych, 

Kontrola Państwowa 2005/2 numer specjalny, s. 11, 13–14.
235 Zob.: Kryteria oceny wykonania budżetu dostępne na https://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-

-kontroli-nik/.
236 Założenia metodyczne do kontroli wykonania budżetu państwa dostępne na https://www.nik.gov.pl/

kontrole/standardy-kontroli-nik/.

Maciej Berek 2. Kontrola wykonania budżetu państwa
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Kolejny obszar kontroli to realizacja wydatków ujętych w ustawie budżetowej 
oraz planach finansowych kontrolowanych jednostek. Kontrola dokonywana jest z za-
stosowaniem kryterium legalności, rzetelności, celowości oraz gospodarności. Wy-
konanie planu wydatków oceniane jest na podstawie badania:

– decyzji wprowadzających, w trakcie roku budżetowego, zmiany w planie wy-
datków, w tym decyzji dotyczących zwiększenia lub zmniejszenia wydatków mająt-
kowych,

– decyzji o blokowaniu wydatków,
– wielkości i struktury wydatków określonych w planie finansowym,
– celowości i racjonalności dokonywanych wydatków,
– nadzoru nad przebiegiem realizacji budżetu,
– efektów rzeczowych prowadzonej działalności.
Szczegółowemu badaniu i ocenie podlegają wydatki na dotacje budżetowe, wy-

datki majątkowe, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bie-
żące jednostek budżetowych, a także uzyskane rezultaty i efekty rzeczowe prowadzo-
nej działalności i sposób, w jaki poniesiony wydatek przyczynił się do realizacji celów 
(zadań) jednostki. Ponadto kontrola obejmuje: wydatki z budżetu Unii Europejskiej, 
księgi rachunkowe, sprawozdawczość, wykonanie planów finansowych pozabudże-
towych jednostek sektora finansów publicznych237.

Metodyka przeprowadzania kontroli dostosowana jest więc do przywołanej wcze-
śniej reguły przeprowadzania kontroli u wszystkich – co do zasady – dysponentów 
części budżetowych. Znaczna część aktywności Izby poświęcona jest więc kontrolom 
jednostkowym; dopiero na ich podstawie NIK formułuje bardziej generalne uwagi 
i oceny. Poza ustaleniami wynikającymi bezpośrednio z przeprowadzonej kontroli 
wykonania budżetu państwa oraz wykonania założeń polityki pieniężnej NIK wyko-
rzystuje w treści analizy także ustalenia z innych niż budżetowa kontroli, które objęły 
rok objęty sprawozdaniem Rady Ministrów, a dotyczyły aspektów istotnych np. dla 
realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa238. Taki sposób całościowego wy-
korzystania kontrolnych ustaleń NIK wydaje się być nie tylko optymalny z punktu wi-
dzenia wykorzystania zasobów, którymi NIK dysponuje, ale przede wszystkim w naj-
pełniejszy sposób zapewniać wspieranie Sejmu w realizacji jego funkcji kontrolnej 
wobec Rady Ministrów239.

237 Tamże.
238 Dla przykładu w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 roku wyko-

rzystano wyniki 26 innych kontroli – s. 334–335 tego dokumentu; zob.: https://www.nik.gov.pl/kon-
trole/analiza-budzetu-panstwa/.

239 „NIK powinna dokonać nie tylko rachunkowej i merytorycznej analizy rządowego sprawozdania, ale 
także – opierając się m.in. na przeprowadzanych przez siebie postępowaniach kontrolnych w ciągu 
roku budżetowego – całości problematyki składającej się na wykonanie budżetu państwa oraz poli-
tyki pieniężnej” – M. Zubik, Budżet państwa…, dz. cyt., s. 319–320.
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W takim ujęciu analiza, o której mowa w art. 204 ust. 1 pkt 1 Konstytucji, nie 
jest audytem, lecz opracowaniem wyników działań kontrolnych prowadzonych przez 
NIK240. Warto też odnotować stanowisko odmienne, uznające, że kontrola wykona-
nia budżetu państwa – w ujęciu funkcjonalnym – może być uznana i nazwana ze-
wnętrznym audytem wykonania budżetu241. Najtrafniejsze i adekwatne do stosowa-
nej przez NIK metodyki wydaje się ujęcie łączące te dwa spojrzenia. Zasadnie wska-
zuje się, że rzetelna kontrola wykonania budżetu państwa, prowadzona pod kątem 
oceny sposobu wykonania zadań finansowanych z budżetu państwa, nie jest możli-
wa bez uprzedniego dokonania audytorskiego badania przedłożonych dokumentów 
sprawozdawczych, zaś audytorskie badanie ewidencji i sprawozdawczości budżeto-
wej jest nieodzownym fragmentem kontroli wykonania budżetu państwa prowadzo-
nej z punktu widzenia zgodności z prawem242. Wpływ na ocenę charakteru kontroli 
budżetowej ma także ewentualna bieżąca modyfikacja przyjmowanej corocznie przez 
NIK metodyki tej kontroli. Istotne jest to, na ile w ramach tej kontroli dokonuje się 
badania jednostkowych zdarzeń (przy znacznej skali procesów budżetowych, w tym 
liczby jednostek będących dysponentami środków budżetowych, liczby podmiotów 
korzystających z tych środków i liczby operacji finansowych), a na ile ocenia dane 
zagregowane243. Sugestia większego oparcia kontroli budżetowej na analizie syste-
mowej ma też znaczenie z punktu widzenia zwiększenia przystępności opracowy-
wanej przez NIK analizy244.

Odnotować także trzeba, że złożenie Sejmowi przez NIK wymaganych dokumen-
tów nie kończy udziału NIK w pracach parlamentarnych. Przedstawiciele NIK uczest-
niczą we wszystkich posiedzeniach komisji sejmowych rozpatrujących sprawozda-

240 C. Kosikowski, Coroczne badanie…, dz. cyt.
241 A. Wernik, W sprawie corocznego badania przez Najwyższą Izbę Kontroli wykonania budżetu państwa, 

Kontrola Państwowa 2002/1 numer specjalny (w publikacji nie zamieszczono numeracji stron).
242 W. Misiąg, Coroczne badanie przez Najwyższą Izbę Kontroli wykonania budżetu państwa – kontrola 

czy audyt?, Kontrola Państwowa 2002/1 numer specjalny (w publikacji nie zamieszczono numeracji 
stron).

243 „Jest oczywiste, że kontrola przebiegu tak technicznie złożonego procesu musi więc w znacznym stop-
niu opierać się nie na bezpośredniej obserwacji realizacji zdarzeń budżetowych i ich finansowania, 
lecz na analizie dokumentów syntetycznych, tworzonych na podstawie ewidencji księgowej. Oznacza 
to, że faktycznym przedmiotem kontroli wykonania budżetu państwa nie jest faktyczna realizacja za-
dań budżetowych, lecz jej obraz wynikający z przedkładanych dokumentów księgowych i sprawoz-
dawczych” – tamże.

244 Por. rekomendację nr 2 sformułowaną po przeglądzie partnerskim przeprowadzonym w NIK w 2012, 
aby w większym stopniu opierać kontrole na analizie systemowej, ograniczając pracochłonne badanie 
indywidualnych transakcji i dowodów – treść i omówienie rekomendacji: P. Banaś, Przegląd partnerski 
NIK w 2012 roku, Kontrola Państwowa 2013/3, s. 22–23; tam też informacja, że propozycje płynące 
z Przeglądu wskazywały także na koncentrację w toku kontroli budżetowej na jednostkach, w których 
występuje istotne ryzyko, ograniczenia się natomiast do kontroli jedynie co kilka lat jednostek uzy-
skujących dobre oceny Izby.

2. Kontrola wykonania budżetu państwaMaciej Berek
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nie z wykonania budżetu państwa. Zgodnie z art. 106 ust. 1a, 2 i 4 Regulaminu Sej-
mu w pracach tych funkcję koordynacyjną pełni Komisja Finansów Publicznych (KFP), 
do której kierowane jest sprawozdanie z wykonania budżetu. Poszczególne części spra-
wozdania rozpatrują także właściwe merytorycznie komisje sejmowe, które przeka-
zują KFP swoje stanowiska. Te cząstkowe sprawozdania rozpatrywane są następnie 
przez KFP, która przedstawia Sejmowi ostateczne sprawozdanie. W analogiczny spo-
sób, z udziałem przedstawicieli NIK, procedowana jest analiza przedłożona przez NIK 
– jej fragmenty i ustalenia kontroli dot. poszczególnych części budżetowych rozpa-
trywane są przez właściwe merytorycznie komisje, a KFP formułuje całościową kon-
kluzję odnoszącą się do przedłożonego przez Radę Ministrów sprawozdania, po zapo-
znaniu się z analizą przedłożoną przez NIK. Na marginesie warto zauważyć, że przepis 
art. 106 ust. 4 Regulaminu Sejmu posługuje się pojęciem „przedłożonych przez NIK 
uwag do sprawozdań z wykonania ustawy budżetowej”, które nie znajduje umocowa-
nia ani w przepisach ustawowych, ani tym bardziej konstytucyjnych. NIK w swojej ana-
lizie dokonuje jednak także oceny tego, czy sprawozdanie Rady Ministrów przekazuje 
rzetelny obraz wykonania budżetu państwa. Pozwala to uznać, że przywołany przepis 
należy odnosić do analizy wykonania budżetu państwa, co zapewnia spójność z omó-
wioną powyżej ustrojową i ustawową konstrukcją prawną.

Na końcowym etapie prac parlamentarnych Prezes NIK prezentuje analizę wykona-
nia budżetu państwa oraz założeń polityki pieniężnej na posiedzeniu plenarnym Sejmu. 
Wystąpienie Prezesa NIK ma nie tylko uzasadnienie merytoryczne – służy bowiem za-
prezentowaniu Sejmowi w czasie posiedzenia wyników pracy NIK oraz sformułowanej 
przez NIK oceny wykonania budżetu państwa, ale stanowi także wypełnienie dyspo-
zycji art. 111 Regulaminu Sejmu, zgodnie z którym uchwałę w przedmiocie absoluto-
rium Sejm podejmuje po wysłuchaniu opinii NIK przedstawionej przez jej Prezesa. 

Maciej Berek

II.3. Zadania NIK w procesie tworzenia prawa

3.1. Wprowadzenie. Pojęcie procesu prawotwórczego

Pojęcie tworzenia prawa ma różnorodne znaczenia i jest przedmiotem pogłębio-
nych analiz doktrynalnych245. Na potrzeby niniejszego opracowania pod pojęciem 
tym rozumieć należy proces rozpoczynający się przygotowywaniem koncepcji zmia-

245 Zob. np.: L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2004, s. 95–96 i 118–121; S. Wronkowska, 
Tworzenie prawa, [w:] S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 122–133.
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ny stanu prawnego, obejmujący następnie opracowanie projektu aktu normatywne-
go, poddanie projektu właściwej procedurze, a następnie podjęcie decyzji przez umo-
cowany prawnie organ o wydaniu (uchwaleniu) aktu. W tym ujęciu tworzenie prawa 
traktować należy jako proces, który obejmuje szereg etapów, a którego przedmiotem 
jest najpierw określony „zamysł” zmiany systemu prawnego, a następnie sporządzo-
ny według obowiązujących reguł projekt aktu normatywnego. Dla poszczególnych 
rodzajów aktów prawnych obowiązują określone procedury ich przygotowywania, 
co jednak nie zmienia generalnych reguł udziału NIK w procesie prawodawczym.

NIK jest uczestnikiem tego procesu zarówno na etapie przed sporządzeniem 
ewentualnego projektu aktu normatywnego, jak i na etapie ustalania brzmienia spo-
rządzonego już projektu. Omówiony zostanie przede wszystkim udział NIK w pro-
cesie wydawania aktów normatywnych powszechnie obowiązujących w rozumieniu 
art. 87 ust. 1 Konstytucji. W praktyce chodzi głównie o projekty ustaw i rozporzą-
dzeń: Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Są to akty najliczniejsze 
i o najszerszym znaczeniu w systemie prawnym. Rozporządzenia wydawane przez 
inne uprawnione podmioty mają w działalności NIK znacznie mniejsze znaczenie, 
już choćby z racji ich niewielkiej liczby. NIK nie uczestniczy natomiast, co do zasady, 
w procesie dotyczącym aktów prawnych o charakterze wewnętrznym, w szczegól-
ności aktów wskazanych w art. 93 ust. 1 Konstytucji, czyli uchwał Rady Ministrów 
i zarządzeń premiera i ministrów. Zastrzec jednak należy, że możliwy jest udział NIK 
w pracach legislacyjnych dotyczących aktu o charakterze wewnętrznym wydawa-
nego przez podmiot zewnętrzny, jeżeli podmiot ten wystąpiłby o to, a treść lub zna-
czenie tego aktu przemawiałyby za udziałem NIK w tym procesie. Dotyczyć to może 
w szczególności uchwał Rady Ministrów w sprawie przyjęcia rządowych programów 
o istotnym zakresie oddziaływania i znaczeniu dla wykonywania zadań przez admi-
nistrację rządową.

W tak zdefiniowanym procesie tworzenia prawa NIK uczestniczy w różnorodny 
sposób i na obydwu wyodrębnionych powyżej etapach. NIK występuje bowiem w roli 
podmiotu przedstawiającego określone sugestie zmian stanu prawnego – w tym za-
kresie NIK korzysta ze szczególnych, określonych przez przepisy ustawy o NIK, kom-
petencji, ale także przedstawia stanowiska do projektu aktów.

3.2. Uzasadnienie udziału NIK w procesie tworzenia prawa

Omówienie form oddziaływania NIK na proces tworzenia prawa rozpocząć nale-
ży od wyjaśnienia uzasadnienia dla istnienia takiego oddziaływania. Proces prawo-
twórczy zapewnić ma prawodawcy wydanie aktu normatywnego, który w optymalny 
sposób zrealizuje założoną zmianę systemu prawnego. Tę optymalność wprowadza-
nej zmiany można rozumieć wielopłaszczyznowo. Chodzi zarówno o najbardziej do-

Maciej Berek 3. Zadania NIK w procesie tworzenia prawa
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słowną i precyzyjną realizację zamiaru prawodawczego, ale także o najbardziej po-
prawny – z punktu widzenia sytemu prawnego – sposób implementacji tego zamiaru 
do tekstu prawnego. Prawodawcą, którego formalne umocowanie wynika z przepi-
sów ustrojowych lub ustawowych, jest osoba albo grupa osób, które sprawują wła-
dzę prawodawczą w wyniku rozstrzygnięcia o naturze politycznej (np. wybory parla-
mentarne albo powołanie rządu przez współdziałających w opisanych w Konstytucji 
formach Prezydenta i Sejm). Zmiana stanu prawnego jest dla tak rozumianego pra-
wodawcy jednym z narzędzi uprawnionego kształtowania stosunków społecznych, 
gospodarczych i innych, w sposób zgodny z realizowanym planem politycznym. Pra-
wodawca często jest więc zainteresowany jak najsprawniejszym przebiegiem pro-
cesu, w wyniku którego będzie mógł wydać akt precyzyjnie realizujący jego zamiar.

Subiektywne przekonanie o tym, że projektowany akt efektywnie zrealizuje za-
mierzony cel, konfrontuje się z mechanizmami typowymi dla demokratycznych pro-
cedur prawodawczych, m.in. profesjonalizacją aparatu urzędniczego opracowują-
cego tekst projektu (opartego na pracy prawników będących legislatorami) oraz 
poddaniem zamiaru prawodawczego oraz projektu aktu procesowi zewnętrznej 
weryfikacji. Są to oczywiście jedynie niektóre z elementów składających się na to, 
co nazywane jest racjonalnym tworzeniem prawa246. Zapewnienie zobiektywizowa-
nej oceny optymalnej efektywności projektowanego rozwiązania prawnego powin-
no zawsze obejmować przeprowadzenie odpowiednio szerokiego procesu opinio-
wania oraz konsultacji projektu. Pojęcia „opiniowanie” oraz „konsultacje publiczne”  
są w procedurach tworzenia prawa rozróżniane247. Na potrzeby niniejszego opraco-
wania wystarczy wskazać, że opiniowanie polega na formalnym wystąpieniu do pod-
miotów, którym przysługuje prawo przedstawienia opinii do projektu danego aktu248 
oraz do podmiotów, od których pozyskanie opinii jest szczególnie uzasadnione z ra-
cji przedmiotu i zakresu regulacji. Właśnie w tym drugim kręgu mieścić się będzie 
np. wystąpienie do NIK o opinię przez ministra prowadzącego prace nad projektem 
nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Wystąpienie takie nie będzie stanowić 
realizacji prawnego obowiązku, będzie natomiast uzasadnione szczególną wiedzą, 

246 Więcej na ten temat zob. np. S. Wronkowska, Tworzenie prawa, dz. cyt. s. 133–138; A. Bierć, Procedu-
ralne aspekty tworzenia dobrego prawa, [w:] Konferencja „Legislacja w praktyce”, Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Warszawa 2002, s. 84–85 oraz tego autora Procedura prawodawcza a dobre prawo, 
Przegląd Legislacyjny 2006/1, s. 23–34.

247 Więcej na ten temat – M. Berek, Rada Ministrów... dz. cyt., s. 85–99.
248 Uprawnienie takie ustanowione jest w licznych i ulegających zmianie co do swojej liczby aktach praw-

nych – więcej na ten temat zob.: M. Zubik, Informacja na temat podmiotów, do których należy kierować 
projekty ustaw w trybie art. 31 ust. 3 Regulaminu Sejmu w celu konsultacji tych projektów, Przegląd 
Sejmowy 1999/2, s. 94–99, oraz Rządowy proces legislacyjny – opis procedur, oprac. A. Markowska, 
A. Waszyńska, Warszawa 2014, s. 581–586. Jedynie dla przykładu wskazać można na przedstawicieli 
samorządów zawodowych mających prawo przedstawiania opinii do projektów ustaw dotyczących 
działalności danej grupy zawodowej oraz na związki zawodowe.
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jaką dysponuje NIK z racji przedmiotu szeregu przeprowadzanych kontroli, w szcze-
gólności kontroli wykonania budżetu państwa. Konsultacje publiczne polegają na-
tomiast na udostępnieniu (obecnie przede wszystkim za pośrednictwem narzędzi 
elektronicznych) tekstu projektu nieograniczonemu gronu odbiorów i umożliwieniu 
każdej zainteresowanej osobie przedstawienia uwag i komentarzy, a ponadto może 
polegać na skierowaniu projektu do organizacji społecznych lub innych zaintereso-
wanych podmiotów i instytucji w celu przedstawienia przez nie stanowiska249.

Procedura, w ramach której przygotowywany jest projekt aktu, powinna więc 
uwzględniać rozumiane szeroko jako standardy demokratycznego państwa prawne-
go: partycypację obywatelską w procesie stanowienia prawa oraz udział podmiotów 
i organów, których prawo konsultacji lub opiniowania aktu prawnego wynika z obo-
wiązujących przepisów albo z zasady poszukiwania optymalnego kręgu konsultacji 
adekwatnego do przedmiotu projektowanego aktu. Z punktu widzenia podmiotu pro-
wadzącego prace nad projektem aktu normatywnego oceny pozyskane w toku opi-
niowania oraz konsultacji publicznych są tym bardziej cenne, jeśli wyrażone w nich 
stanowiska wynikają z profesjonalnej i specjalistycznej wiedzy, którą dysponują pod-
mioty wyrażające te opinie. W tym kontekście postrzegać należy merytoryczne umo-
cowanie NIK do udziału w procesie stanowienia prawa. NIK ma wyjątkową wiedzę 
wynikającą z przeprowadzanych kontroli. To, że ustalenia kontroli są upubliczniane 
w postaci informacji o wynikach kontroli, nie zmienia faktu, że NIK dysponuje najpeł-
niejszym zasobem informacji, uporządkowanym w wewnętrznych zasobach informa-
tycznych, opartych także na tzw. pamięci instytucjonalnej. Zakres kontroli NIK obej-
muje w istocie całość zagadnień składających się na funkcjonowanie państwa. NIK 
jest jedynym organem, który w tak szeroki sposób ocenia działalność innych organów 
publicznych. Wiedza merytoryczna, wynikająca z przeprowadzonych kontroli, stano-
wi oczywiście argument na rzecz jej wykorzystania w toku procesu prawotwórczego.

Pamiętać należy także, że w toku każdej kontroli NIK stosuje kryterium legalności, 
czyli dokonuje oceny zgodności kontrolowanej działalności z mającymi zastosowa-
nie w danym obszarze przepisami prawa250. Na potrzeby każdej kontroli kontrolerzy 
NIK dokonują więc pogłębionej analizy wszystkich przepisów, których stosowanie 
(przestrzeganie) w kontrolowanej jednostce będą oceniać. Następująca w wyniku 
kontroli ocena skontrolowanej działalności czasem wiąże się także z oceną popraw-
ności konstrukcji, a nawet racjonalności mających zastosowanie w sprawie wyznacz-

249 O znaczeniu konsultacji społecznych jako elementu transparentności procesu stanowienia prawa 
i gwarancji partycypacji obywatelskiej w tym procesie zob. np. A. Pietryka, Kondycja procesu legisla-
cyjnego a gwarancje ochrony praw człowieka – perspektywa pozarządowa, Warszawa 2012; a także 
Przejrzystość procesu stanowienia prawa. Raport z realizacji projektu „Społeczny monitoring procesu 
stanowienia prawa”, Warszawa 2008.

250 Więcej na ten temat zob. np.: J. Jagielski, Kryterium legalności w kontroli administracji publicznej, Kon-
trola Państwowa 2003/1, s. 2–4.
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ników, czyli z oceną treści obowiązującego prawa. Ocena ta oparta jest na ustaleniu, 
w jaki sposób obowiązujące przepisy są stosowane. W tym ujęciu ocena kontrolo-
wanej działalności stanowi przyczynek do oceny podstaw prawnych tej działalności. 
Czyni to z NIK podmiot o wyjątkowym zasobie wiedzy – zarówno dotyczącej zagad-
nień merytorycznych, jak i stanu systemu prawnego – która to wiedza może i powin-
na być wykorzystana w procesie prawodawczym. Dzięki temu ustalenia dokonywa-
ne przez NIK w toku kontroli nie służą jedynie jednostkowej i zamkniętej w czasie 
ocenie skontrolowanej działalności, ale także umożliwiają wpływ na skorygowanie 
podstaw prawnych funkcjonowania państwa w wielu obszarach jego działalności.

3.3. Wnioski de lege ferenda jako forma uczestniczenia NIK  
w procesie tworzenia prawa

Dokumentem podsumowującym każdą jednostkową kontrolę jest wystąpienie po-
kontrolne, sporządzane i podpisywane w sposób określony w art. 53 ust. 1–5 usta-
wy o NIK. Jednym z elementów wystąpienia są uwagi i wnioski w sprawie usunię-
cia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości. Jeżeli w ocenie NIK wystąpie-
nie nieprawidłowości związane było z niedoskonałościami obowiązującego prawa 
(np. niejasnością skutkującą rozbieżnością w stosowaniu, lukami) – wnioski mogą 
dotyczyć także podjęcia odpowiednich prac zmierzających do zmiany tego prawa. 
Wnioski o zmianę prawa (wnioski de lege ferenda) mogą więc w szczególności wy-
nikać z ustaleń konkretnej kontroli. Adresatem wystąpienia pokontrolnego jest kie-
rownik jednostki kontrolowanej, więc ujmowanie tego typu wniosków w wystąpieniu 
pokontrolnym jest zasadne wtedy, gdy zmiana stanu prawnego należy do kompeten-
cji kontrolowanego podmiotu (np. wniosek do ministra o zmianę wydanego przez 
niego rozporządzenia) albo gdy jest on właściwy do wszczęcia prac legislacyjnych 
nad danym aktem (np. wniosek do Prezesa UZP o zainicjowanie prac nad projektem 
nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych).

Szersze jest oddziaływanie wniosków de lege ferenda sformułowanych w infor-
macjach o wynikach kontroli, które – zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o NIK – opraco-
wywane są w szczególności na podstawie wystąpień pokontrolnych oraz materia-
łów zgromadzonych w aktach kontroli. Informacje o wynikach kontroli przedkłada-
ne są Sejmowi, Prezydentowi i Prezesowi Rady Ministrów, czyli podmiotom, które 
dysponują bezpośrednio prawem inicjatywy ustawodawczej (Prezydent) albo mogą 
zapewnić wykonanie takiej inicjatywy przez podmioty powiązane z nim ustrojowo 
(Prezes Rady Ministrów oddziałujący na Radę Ministrów) lub politycznie (Marszałek 
Sejmu poprzez grupę posłów).

Uzasadnione jest założenie, że wszystkie organy władzy publicznej powinny ko-
rzystać z przedstawianych im przez inny organ konstytucyjny rekomendacji zmiany 
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prawa. W gronie podmiotów, do których kierowane są wnioski de lege ferenda, szcze-
gólną pozycję zajmuje jednak Rada Ministrów, która jest podmiotem dominującym 
wśród tych, którym Konstytucja przyznała prawo inicjatywy ustawodawczej251 – za-
równo w liczbie składanych projektów, jak i ich skuteczności252. Zjawisko tej dominu-
jącej pozycji Rady Ministrów wśród formalnych inicjatorów prac ustawodawczych ma 
swoje uzasadnienie w szeroko określonej w art. 146 ust. 1, 2 i 4 Konstytucji właści-
wości Rady Ministrów, jako organu odpowiadającego za prowadzenie całości polityki 
wewnętrznej i zewnętrznej państwa, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych wyraźnie 
dla samorządu terytorialnego albo innych organów państwa253. Rada Ministrów jest 
więc właściwym adresatem znakomitej większości wniosków de lege ferenda z racji 
zakresu swojej właściwości rzeczowej.

Warto zaznaczyć, że NIK stanowi jeden z tych organów państwa, których prawo 
do przedstawienia postulatów zmierzających do zmiany prawa wynika wprost z wła-
ściwych przepisów ustrojowych. Wśród podmiotów, które mogą z takim oddziały-
waniem występować, wskazać należy także Rzecznika Praw Obywatelskich254 oraz 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego255. Istnienie możliwości przedstawienia ta-
kich wniosków wiąże się z faktem ograniczenia przez Konstytucję kręgu podmiotów, 
którym przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej rozumiane jako kompetencja 
do wniesienia do Sejmu projektu ustawy. Ograniczenie kręgu tych podmiotów jest 
w pewnym zakresie równoważone uprawnieniem innych konstytucyjnych organów 
do przedstawienia swoich postulatów dokonania takich zmian. Oddziaływanie tych 
podmiotów (oraz inne dopuszczone prawnie oddziaływania podmiotów zewnętrz-
nych) w literaturze przedmiotu nazywane jest m.in. „inicjatywą ustawodawczą w sze-
rokim rozumieniu” lub „inspiracją ustawodawczą”256. Istotne jest odróżnienie limi-

251  Prawo takie przysługuje: komisji sejmowej, grupie 15 posłów, Senatowi, Prezydentowi, Radzie Mini-
strów oraz grupie co najmniej 100 tys. obywateli – zob. art. 118 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz art. 32 ust. 2 
Regulaminu Sejmu.

252   Na temat liczb rządowych projektów ustaw na tle ogólnej liczby wnoszonych projektów oraz skutecz-
ności wnoszonych inicjatyw rozumianej jako uchwalenie ustawy na podstawie wniesionego projektu 
– zob. M. Berek, Rada Ministrów..., dz. cyt., s. 171–173.

253 Tamże, s. 167–171.
254 Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Dz. U. z 2017 r. 

poz. 958, Rzecznik może występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej w sprawach dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela.

255 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego uprawniony jest do przedstawiania właściwym organom na pod-
stawie art. 5 ustawy z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, Dz. U. z 2016 r. poz. 1254, ze zm., 
uwag o stwierdzonych lukach w prawie, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia spójności 
systemu prawnego.

256 Zob. A. Szmyt, W sprawie inicjatywy ustawodawczej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicz-
ny 1998/2, s. 99; B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokra-
tycznych, Kraków 2004, s. 486; J. Wawrzyniak, Inicjatywa ustawodawcza – teoria, prawo, praktyka, 
[w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, red. J. Wawrzyniak, Warszawa 2005, s. 12–13; A. Patrzałek,  
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towanej ustrojowo kompetencji do wniesienia projektu ustawy (prawa inicjatywy 
ustawodawczej) oraz działania o charakterze inspirującym257, które wykonywane jest 
m.in. przez NIK.

W ciągu ostatnich lat258 NIK przedstawiała znaczną liczbę wniosków de lege fe-
renda:

– w 2012 roku – 65 wniosków (50 wniosków dot. ustaw i 15 dot. rozporządzeń)259,
– w 2013 roku – 78 wniosków (61 wniosków dot. ustaw i 17 dot. rozporządzeń)260,
– w 2014 roku – 75 wniosków (54 wnioski dot. ustaw i 21 dot. rozporządzeń)261,
– w 2015 roku – 87 wniosków (68 wniosków dot. ustaw i 19 dot. rozporządzeń)262,
– w 2016 roku – 125 wniosków (87 wniosków dot. ustaw i 38 dot. rozporządzeń)263.
Nawet zastrzegając, że samo przedstawienie wniosku de lege ferenda nie prze-

sądza o podjęciu prac prawodawczych, z przedstawionej statystyki wynika, że Izba 
przywiązuje dużą wagę do korzystania z przysługującego jej uprawnienia. Liczba 
wniosków składanych w kolejnych latach jest zbliżona, z wyłączeniem roku 2016, 
w którym liczba wniosków istotnie wzrosła. Dostępne dane nie pozwalają na jedno-
znaczne wskazanie przyczyn tego zjawiska.

Poza liczbą złożonych wniosków de lege ferenda interesujące są dane o ich sku-
teczności rozumianej jako zrealizowanie przez prawodawcę wniosku Izby w całości 
lub w części. W sprawozdaniu za rok 2016 wskazano, że w roku 2016 zrealizowa-
ne zostały 33 wnioski spośród wniosków złożonych w latach 2005–2016264. Jed-
nocześnie wskazano, że według stanu na 15 maja 2017 r. z 359265 wniosków sfor-
mułowanych w latach 2013–2016 zrealizowanych zostało 119 wniosków (33,1%), 

A. Szmyt, Pojęcie prawa inicjatywy ustawodawczej, [w:] Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie 
konstytucyjnym, red. J. Trzciński, Warszawa 1994, s. 117.

257 M. Kruk, Prawo inicjatywy ustawodawczej w nowej Konstytucji RP, Przegląd Sejmowy 1998/2, s. 10–11.
258 Ze względu na charakter i zakres niniejszej publikacji, badanie sprawozdań NIK ograniczone zostało 

do sprawozdań za ostatnich 5 lat tj. za lata 2012–2016.
259 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku, https://www.nik.gov.pl/o-nik/spra-

wozdania-z-dzialalnosci-nik [dostęp 01.08.2017], s. 124.
260 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku, https://www.nik.gov.pl/o-nik/spra-

wozdania-z-dzialalnosci-nik/ [dostęp 01.08.2017], s. 45.
261 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku, https://www.nik.gov.pl/o-nik/spra-

wozdania-z-dzialalnosci-nik/ [dostęp 01.08.2017], s. 51.
262 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku, https://www.nik.gov.pl/o-nik/spra-

wozdania-z-dzialalnosci-nik/ [dostęp 01.08.2017], s. 31.
263 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku, dz. cyt., s. 78.
264 Tamże.
265 Liczba ta różni się od sumy liczb wskazanych w sprawozdaniach z działalności NIK za wskazane lata, 

co może być uzasadnione tym, że wewnętrzny system informatyczny, w którym NIK rejestruje wnio-
ski, jest systemem umożliwiającym bieżące korygowanie zamieszczonych w nim danych – także przez 
dopisanie albo wykreślenie informacji, jeżeli jest ona obarczona jakąś nieścisłością.
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a w trakcie prac legislacyjnych znajdowało się 28 wniosków (7,8%)266. Według da-
nych dostępnych na 2 sierpnia 2017 r. na 456 wniosków sformułowanych przez 
NIK w latach 2012–2017 zrealizowanych zostało 139 (39,5%) wniosków267. Jed-
nocześnie trwały prace nad 31 wnioskami (6,8%), a 32 wnioski (7%) uznane zo-
stały za nieaktualne268.

Istotnym czynnikiem wpływającym na ocenę skuteczności składanych wniosków 
jest długotrwałość samego postępowania legislacyjnego oraz czasochłonność eta-
pu poprzedzającego podjęcie prac legislacyjnych. Często wnioski składane w danym 
roku stają się podstawą prac legislacyjnych dopiero w roku kolejnym, a czasem jesz-
cze później. W sensie formalnym nie jest wykluczone, że realizacja wniosku de lege 
ferenda następuje nawet po dłuższym czasie po jego złożeniu. Sytuacja taka może 
mieć miejsce na przykład wtedy, gdy wniosek Izby dotyczy potrzeby dokonania nie-
wielkiej (zakresowo) zmiany w ustawie i sugestia ta uwzględniana jest w dużej no-
welizacji, której opracowanie, uzgodnienie i ostateczne przyjęcie trwa przez znaczną 
część danej kadencji parlamentarnej. W większości wypadków jednak brak zrealizo-
wania wniosku w okresie 1–2 lat po jego złożeniu, pozwala uznać, że wniosek ten nie 
zostanie zrealizowany. Dobrą ilustracją znaczenia czynniku czasu w realizacji wnio-
sków de lege ferenda są dane dotyczące realizacji wniosków złożonych w 2014 roku. 
Według danych przedstawionych w sprawozdaniu za 2014 rok269 zrealizowanych 
było 21 na 75 wniosków złożonych w 2014 roku (28%), natomiast na dzień przed-
łożenia sprawozdania za 2015 rok270 zrealizowanych było niemal dwukrotnie więcej, 
bo 40 wniosków złożonych w 2014 roku i liczba ta nie uległa zmianie także według 
danych aktualnie dostępnych271.

Rozważania na temat skuteczności składanych przez Izbę wniosków należy roz-
począć od przypomnienia, że wnioski te stanowią tylko jeden z licznych sformalizo-
wanych i nieformalnych źródeł inspiracji legislacyjnej. Struktury podległe członkom 
Rady Ministrów dokonują bieżącej analizy wszystkich tych źródeł, tak jak dokonu-
ją własnej analizy obowiązującego prawa272. W ramach tej analizy dokonuje się też 

266 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku, dz. cyt., s. 78.
267 Dane z wewnętrznego systemu informatycznego FERENDA II.
268 Tamże.
269 Treść sprawozdania za 2014 rok została zatwierdzona przez Kolegium NIK 8 czerwca 2015 r., w spra-

wozdaniu nie wskazano daty aktualizacji prezentowanych danych.
270 Treść sprawozdania za 2015 rok została zatwierdzona przez Kolegium NIK 8 czerwca 2016 r., w spra-

wozdaniu nie wskazano daty aktualizacji prezentowanych danych.
271 Wg danych z wewnętrznego systemu informatycznego FERENDA II zrealizowano 40 na 75 wniosków, 

czyli 53%.
272 O tym, że uchwalenie aktu prawnego powinno wyznaczać początek procesu analizy jego efektywności 

działania i że tak pojmowany proces legislacyjny ma charakter ciągły, pisze M. Haładyj, Od liniowego 
do ciągłego procesu stanowienia regulacji, ThinkTank 2013/1, s. 138–144.
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wstępnej oceny potencjalnych skutków, w tym kosztów związanych z ewentualną 
kolejną interwencją legislacyjną. Te zobiektywizowane dane stanowią przesłankę 
do podjęcia decyzji, w której istotną rolę odgrywa element szeroko rozumianej woli 
politycznej. Dopiero wspólnie ujęte wszystkie te elementy warunkują podjęcie de-
cyzji o uruchomieniu procedury prawodawczej. Konstatacja ta ma istotne znacze-
nie także dla oceny skuteczności składanych przez NIK wniosków, nie znosi jednak 
prawdziwości faktu, że nawet w dłuższym okresie skuteczność wniosków wynosi 
ok. 45%273 (łącznie wniosków zrealizowanych i będących przedmiotem prac), przy 
czym na wartość tego wskaźnika istotnie wpłynęło wyróżniająco wysokie wykona-
nie wniosków złożonych przez NIK w 2014 r.

Oceny wskaźnika skuteczności formułowanych przez NIK wniosków można doko-
nywać w różnych płaszczyznach. Z jednej strony skoro niemal co drugi wniosek znaj-
duje ostatecznie swoją konsekwencję w zmianie prawa, to można to uznać za wskaź-
nik dość wysoki – w kontekście faktu wielości i różnorodności inicjatyw i postulatów 
kierowanych do prawodawcy przez różne formalnie umocowane oraz inne podmio-
ty zewnętrzne. Z drugiej strony szczególny status ustrojowy NIK oraz fakt, że wnio-
ski NIK oparte są na ustaleniach kontrolnych, a więc na pogłębionej i specjalistycz-
nej analizie funkcjonowania określonych obszarów działalności państwa, przema-
wiają na rzecz traktowania wniosków NIK jako kategorii porównywalnej wyłącznie 
ze wskazanymi powyżej uprawnieniami innych konstytucyjnych organów państwa 
– jak Sądu Najwyższego czy Rzecznika Praw Obywatelskich. To z kolei przemawia 
za uznaniem, że nieuwzględnienie któregoś ze zgłoszonych przez NIK wniosków na-
leżałoby uznać za uzasadnione (dopuszczalne) jedynie w wyjątkowych wypadkach. 
Regułą powinno być podejmowanie prac legislacyjnych w kierunku zgodnym z su-
gerowanym przez Izbę – z racji formalnej i merytorycznej pozycji NIK i charakteru 
tych wniosków.

Pogłębiona analiza powodów, dla których tak się nie dzieje w wypadku ponad 
połowy wniosków wymagałaby zweryfikowania każdego z wniosków, jego adekwat-
ności do stwierdzonej nieprawidłowości, poprawności prawno-legislacyjnej, prze-
prowadzenia przez adresata wniosku analizy kosztów i korzyści płynących z pro-
ponowanej zmiany prawa oraz innych uwarunkowań, np. dyskontynuacji prac legi-
slacyjnych dokonującej się w dniu zakończenia kadencji parlamentarnej. Uprawnio-
ne jest jednak generalne stwierdzenie, że niezrealizowanie około połowy wniosków 
przedkładanych przez Izbę świadczy o nieefektywnym funkcjonowaniu mechani-
zmu współdziałania NIK, władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej. Przyczyny 
tej nieefektywności mogą być wielorakie. Nie można wykluczyć przyczyn leżących 

273 Por. też wyliczenia oparte na wewnętrznych danych NIK wskazujące, że wnioski de lege ferenda złożo-
ne w latach 2010–2015 zostały zrealizowane (wg stanu na 31.12.2015 r.) w 35% – J. Mazur, Wnioski 
de lege ferenda..., dz. cyt., s. 49.
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po stronie NIK, w tym ewentualnych błędów popełnianych na etapie formułowania 
wniosków przez Izbę, polegających np. na braku należytego uzasadnienia wniosku 
lub jego nieprecyzyjnym sformułowaniu. Braku precyzji nie należy w tym wypad-
ku odnosić do brzmienia zaproponowanych poszczególnych przepisów prawnych  
– nie wydaje się bowiem, żeby zadaniem Izby było przedstawianie propozycji brzmie-
nia konkretnych przepisów – ale do jednoznacznego i dostatecznie precyzyjnego 
wyrażenia istoty postulowanej zmiany prawa. Dopiero w wypadku akceptacji isto-
ty wniosku przez uprawniony podmiot jego zredagowania legislacyjnego dokonać 
powinni bowiem legislatorzy. Podobnie jak należy rozróżnić funkcję prawodawcy 
i legislatora, tak też we właściwy sposób postrzegać należy zadania NIK w procesie 
prawotwórczym. Prawodawca powinien rozstrzygać o akceptacji przygotowanego 
projektu aktu prawnego, a nie zastępować fachowo przygotowanych legislatorów 
w redagowaniu projektu274. Zadaniem NIK jest natomiast precyzyjne wskazanie isto-
ty postulowanej zmiany w prawie, a nie redagowanie samego przepisu. Treść osta-
tecznego projektu wymaga zawsze zapewnienia zgodności systemowej projektu oraz 
uwzględnienia stanu prawnego aktualnego na dzień prowadzenia prac, na co czas jest 
właśnie w toku opracowywania projektu przez legislatora, a nie już na etapie formu-
łowania istoty wniosku przez NIK.

Z całą pewnością korzystnie na wymaganą precyzyjność wniosku de lege ferenda 
wpływa jego zweryfikowanie – na etapie prac wewnątrz NIK – przez jednostkę orga-
nizacyjną właściwą w sprawach prawnych. Zgodnie z obowiązującym statutem NIK 
jednostką taką jest Departament Prawny i Orzecznictwa Kontrolnego (dalej nazywa-
ny Departamentem Prawnym), którego rola polega dzisiaj jednak jedynie na opinio-
waniu projektów takich wniosków275. Istota opiniowania polega na tym, że wyrażone 
przez Departament Prawny stanowisko może, ale nie musi być uwzględnione. Za jego 
uwzględnieniem (jeśli istotą opinii jest sugestia dokonania zmian w treści wniosku albo 
ewentualnie nawet odstąpienie od jego formułowania) zawsze przemawiać będzie za-
prezentowana w opinii argumentacja. Można jednak wyobrazić sobie sytuację, w której 
istnieje różnica w ocenie prawnej pomiędzy jednostką, która przeprowadziła (koordy-
nowała) kontrolę, a Departamentem Prawnym. Stanowisko Departamentu Prawnego 
w sensie formalnym nie wiąże autora projektu wniosku i może nie być uwzględnione. 
Z racji profesjonalizacji zadań wykonywanych w ramach struktury organizacyjnej oraz 
profilu kompetencji pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych wyda-
je się, że lepszym rozwiązaniem byłoby uznanie, że stanowisko Departamentu Praw-
nego w zakresie zasadności złożenia oraz treści wniosku de lege ferenda jest wiążące.  

274 Zob.: M. Zubik, Jak poprawić polską legislację?, [w:] Jak poprawić rządzenie Polską w XXI wieku?  
V Kongres Obywatelski, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, s. 14.

275 Zob. § 18 pkt 6 zarządzenia organizacyjnego.
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Takie wzmocnienie funkcji Departamentu Prawnego mogłoby przyczynić się do ogra-
niczenia liczby wniosków, które pomimo zgłoszenia nie są realizowane z racji ich nie-
doskonałości, a tym samym korzystnie wpłynęłoby na postrzeganie i pozycję NIK.

Kolejną okolicznością, która może wpływać na ograniczoną skuteczność wnio-
sków de lege ferenda jest fakt, że NIK formułuje wniosek na podstawie wyników 
przeprowadzonej kontroli, ale nie dokonuje oceny skutków proponowanych regula-
cji276. Podstawą wniosku NIK są oceny dokonane w toku przeprowadzonej kontroli 
oraz uznanie, że przepisy, których stosowanie było przedmiotem oceny kontrolerów, 
są wadliwe albo że występuje w nich luka. Przedstawiany przez Izbę wniosek ma 
tę zidentyfikowaną przyczynę nieprawidłowości usunąć. Nie jest jednak zadaniem 
NIK dokonywanie całościowej analizy wszystkich możliwych skutków proponowanej 
zmiany – także przy uwzględnieniu wpływu innych procedowanych lub projektowa-
nych zmian prawnych. W strukturach administracji rządowej analizą taką zajmują 
się wyspecjalizowane komórki organizacyjne, a wyniki tej analizy mogą mieć wpływ 
na ocenę zasadności podejmowania postulowanych przez NIK prac.

Przyczyną braku efektywnego wykorzystania wniosków może być jednak także 
swoisty „brak zainteresowania” nimi po stronie sejmowych komisji jako organów Sej-
mu, w których odbywa się zasadniczy etap prac ustawodawczych. Istotną rolę w tym 
zakresie odgrywa także stanowisko, jakie wobec wniosku zajmują przedstawiciele 
władzy wykonawczej. W tym kontekście przywołać należy zmiany wprowadzone kil-
ka lat temu do ustawy o NIK, wzmacniające pozycję NIK w tym zakresie, co nastąpiło 
dzięki ustawowemu określeniu szczególnego sposobu procedowania przedstawia-
nych przez NIK wniosków de lege ferenda. Procedura ta została szczegółowo uregulo-
wana, począwszy od 2 czerwca 2011 r., kiedy weszła w życie ustawa nowelizująca277. 
Zgodnie z wprowadzonym tą nowelizacją art. 11a ustawy o NIK Prezes NIK może wy-
stąpić do Marszałka Sejmu o skierowanie do Prezesa Rady Ministrów wniosku o za-
jęcie stanowiska wobec wynikających z kontroli wniosków dotyczących stanowienia 
lub stosowania prawa. Stanowisko takie (wraz z uzasadnieniem) Prezes Rady Mini-
strów przedkłada Marszałkowi Sejmu w terminie 60 dni od dnia otrzymania wnio-
sku. Jeżeli w stanowisku premier uzna za potrzebne dokonanie zmian w przepisach, 
obowiązany jest jednocześnie określić termin podjęcia stosownych prac legislacyj-
nych oraz organ odpowiedzialny za opracowanie projektu odpowiednich przepisów.

276 Czyli oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektowanego aktu prawnego  
– zob. zakres tego dokumentu definiowany przez § 28 ust. 1–3 Regulaminu pracy Rady Ministrów 
stanowiącego (uchwała nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Mi-
nistrów, M. P. z 2016 r. poz. 1006, ze zm.). Zob. też wymagania określone w art. 34 ust. 1 pkt 4 Regu-
laminu Sejmu co do przedstawienia w uzasadnieniu projektu ustawy przewidywanych skutków spo-
łecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.

277 Zob. art. 1 pkt 11 ustawy nowelizującej.
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Mechanizm ustanowiony w art. 11a ustawy o NIK przewiduje więc dwuetapowe 
przekazywanie wniosków Izby. Najpierw Prezes NIK kieruje wniosek do Marszałka 
Sejmu, a następnie Marszałek Sejmu przekazuje otrzymany od NIK wniosek Preze-
sowi Rady Ministrów. Precyzyjnie rzecz ujmując, przedmiotem wniosku skierowa-
nego przez NIK do Marszałka Sejmu jest prośba, aby Marszałek wystąpił do Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie przedstawionego przez NIK wniosku de lege ferenda, na-
tomiast przedmiotem wniosku Marszałka Sejmu jest oczekiwanie, aby Prezes Rady 
Ministrów zajął stanowisko wobec wniosku de lege ferenda. Uznać należy, że oma-
wiany przepis formalnie pozostawia Marszałkowi Sejmu swobodę podjęcia decyzji, 
czy wystąpi do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wniosku przekazanego mu przez 
Prezesa NIK. Za taką wykładnią tego przepisu przemawia po pierwsze użycie w nim 
zwrotu „wystąpić o przekazanie”. Wystąpić do kogoś o coś oznacza, że uprawniony 
podmiot podejmuje decyzję, czy owo wystąpienie zaakceptuje. Dodatkowym argu-
mentem jest wzajemna relacja ustrojowa obydwu organów. Konstytucja wprawdzie 
nie określa jej wprost, ale pośrednio wynika ona z faktu, że Prezes NIK kieruje orga-
nem podległym Sejmowi, którego pracami kieruje Marszałek. Odmowa skierowania 
wniosku do Prezesa Rady Ministrów jest więc formalnie możliwa, zakres swobody 
Marszałka Sejmu w podejmowaniu decyzji ograniczony jest jednak względami mery-
torycznymi – rangą organu wnioskującego oraz istotą wniosku. Po raz kolejny należy 
także przywołać konstytucyjną zasadę współdziałania organów władzy publicznej. 
Skoro Prezes NIK uznał za zasadne uruchomienie omawianej procedury, to po stro-
nie Marszałka Sejmu musiałyby w praktyce wystąpić szczególne okoliczności, które 
mogłyby go skłonić do odmowy skierowania wniosku do Prezesa Rady Ministrów.

To swoiste „pośrednictwo” Marszałka Sejmu nie może być uznane za przypadko-
we superfluum, czyli zbędną nadregulację. Wprowadzenie takiego właśnie mechani-
zmu ma uzasadnienie ustrojowe. NIK jest organem podległym Sejmowi278, co w oma-
wianym zakresie uzasadnia fakt, że to Sejmowi (a precyzyjniej – reprezentujące-
mu Sejm Marszałkowi Sejmu) NIK przekazuje swoje wnioski o istotnej doniosłości,  
bo postulujące potrzebę zmiany stanu prawnego. Z drugiej strony to Sejm sprawu-
je – z mocy art. 95 ust. 2 Konstytucji – kontrolę nad działalnością Rady Ministrów. 
Wyrażenie przez Marszałka Sejmu wobec Prezesa Rady Ministrów oczekiwania za-
jęcia stanowiska w określonej sprawie mieści się w tej ustrojowej relacji pomiędzy 
Sejmem a Radą Ministrów. Dodatkowym uzasadnieniem na rzecz oczekiwania, aby 
to właśnie Rada Ministrów (która nie jest przecież jedynym podmiotem uprawnio-
nym do wniesienia projektu ustawy) rozważyła wniosek o uruchomienie procesu 
ustawodawczego jest fakt, że to właśnie Rada Ministrów jest w większości wypadków 
merytorycznie najbardziej właściwa do przedstawienia stanowiska wobec postulo-

278 O formach tej podległości jest mowa w rozdziale I.3 Podległość NIK Sejmowi.
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wanej inicjatywy oraz do opracowania ewentualnego projektu ustawy. Rada Mini-
strów jest też właściwa w zakresie znakomitej większości wniosków de lege ferenda, 
które dotyczą rozporządzeń, bo w wypadku tych aktów z reguły to Rada Ministrów 
albo jej członek pełni funkcję prawodawcy.

Rada Ministrów nie jest jednak organem poległym NIK, chociaż oczywiście NIK 
kontroluje działalność rządu. Aprobująco należy więc ocenić omawiane rozwiązanie 
ustawowe, zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów swoją opinię przekazuje Mar-
szałkowi Sejmu, a dopiero za jego pośrednictwem trafia ona do Prezesa NIK. Roz-
wiązanie odmienne, w którym Prezes Rady Ministrów przedstawiałby stanowisko 
bezpośrednio Prezesowi NIK, byłoby niezgodne z wzajemną ustrojową pozycją NIK 
i Rady Ministrów. Nie byłoby uzasadnione, aby Rada Ministrów lub członek Rady 
Ministrów przedstawiał bezpośrednio Izbie swoją opinię w sprawie przedstawio-
nych przez NIK propozycji, z zastrzeżeniem sytuacji, w której członek Rady Mini-
strów przedstawia swoje stanowisko w takiej sprawie, ale jako podmiot skontrolo-
wany, po zakończeniu kontroli NIK. W takiej sytuacji minister korzysta z tych samych 
uprawnień oraz ciążą na nim takie same obowiązki jak na każdym podmiocie obję-
tym podmiotowym zakresem kontroli NIK. Podobnie do treści informacji o wynikach 
kontroli, w tym informacji, w której sformułowano wnioski de lege ferenda, właści-
wy naczelny lub centralny organ państwowy ma prawo przedstawić NIK swoje sta-
nowisko i to przed przekazaniem przez NIK tych informacji Sejmowi, Prezydentowi 
i Prezesowi Rady Ministrów (art. 64 ust. 2 ustawy o NIK). Udzielana przez ministra 
– jako organ objęty kontrolą – odpowiedź także jest weryfikowana następnie przez 
NIK co do jej realizacji, zaś do stanowiska przedstawionego do informacji o wyni-
kach kontroli Prezes NIK może wyrazić dodatkową opinię – mechanizmy te są jed-
nak „zwykłymi” elementami procedury kontrolnej. Mają one zupełnie inne znacze-
nie ustrojowe niż udzielenie odpowiedzi przez Prezesa Rady Ministrów, w imieniu 
rządu, na ręce Marszałka Sejmu, który następnie przekazuje tę odpowiedziedź Izbie. 
Jak to wskazano powyżej, jeżeli Prezes Rady Ministrów zgodzi się z przedstawioną 
przez NIK sugestią zmiany prawa, to w udzielanej odpowiedzi muszą być przedsta-
wione podstawowe informacje dotyczące trybu realizacji wniosku.

Komplementarny z mechanizmem ustanowionym w art. 11a ustawy o NIK jest 
przepis art. 7 ust. 1 pkt 6a tej ustawy ustanawiający kompetencję NIK do przedkła-
dania Sejmowi analizy wykorzystania wynikających z kontroli wniosków dotyczących 
stanowienia (a także stosowania) prawa. Przepis ten wskazuje więc jednoznacznie, 
że NIK jest uprawniona do dokonywania oceny sposobu, w jaki jej rekomendacje 
zmiany prawa są realizowane.

Przypomnieć należy, że NIK może wystąpić w opisanym powyżej mechanizmie 
do Prezesa Rady Ministrów („za pośrednictwem” Marszałka Sejmu) o ustosunko-
wanie się do wniosków de lege ferenda. Nie jest to jednak procedura obligatoryjna,  



123 

nie wpływa ona na możliwość zamieszczenia takiego wniosku już w informacji o wy-
nikach kontroli, która jest przekazywana Marszałkowi Sejmu i następnie omawia-
na na posiedzeniu właściwej komisji sejmowej. Nawet jeżeli następnie NIK wystąpi 
o opinię Prezesa Rady Ministrów w odniesieniu do danego wniosku, to formalnie opi-
nia taka nie wiąże ustawodawcy i nie musi wpływać na decyzję Sejmu (jego organów) 
co do zaakceptowania przedłożonego przez NIK wniosku. W praktyce jednak taka 
opinia, a także opinia wyrażana przez przedstawiciela rządu bezpośrednio na posie-
dzeniu komisji rozpatrującej informację o wynikach kontroli ma w pracach ustawo-
dawczych istotne znaczenie. Praktyka konstytucyjna Polski oraz krajów o zbliżonych 
ustrojach konstytucyjnych wskazuje na silne współdziałanie pomiędzy rządem a sta-
nowiącą polityczne zaplecze rządu większością parlamentarną. Zgodnie z art. 146 
ust. 4 pkt 1 Konstytucji to Rada Ministrów odpowiada za realizację ustaw, ale też 
za prowadzenie polityki, w tym w sposób zgodny z przedwyborczymi i późniejszy-
mi deklaracjami politycznymi. Naturalne więc jest, że związana z rządem większość 
parlamentarna jest skłonna uchwalać takie ustawy, o których przyjęcie wnosi (lub 
które popiera) Rada Ministrów, a odrzucać projekty (nie podejmować nad nimi prac 
legislacyjnych), co do których Rada Ministrów wyraża stanowisko negatywne.

Jeżeli opinia Rady Ministrów jest wyrażona formalnie – w omówionym powyżej 
szczególnym trybie lub w trakcie posiedzenia komisji – przedstawiciel NIK ma moż-
liwość odnieść się do prezentowanego stanowiska i przybliżyć argumenty, które roz-
ważane były w NIK w toku przygotowywania wniosku. Wprawdzie w NIK opracowa-
niu wniosku de lege ferenda nie towarzyszy opracowanie dokumentu o charakterze 
oceny skutków regulacji, to nie oznacza to braku wewnętrznej procedury weryfikacji 
zasadności i poprawności sformułowania wniosku. W ramach takiej dyskusji na po-
siedzeniu komisji sejmowej możliwe więc jest przedstawienie ustaleń kontroli, które 
stanowiły genezę prac nad wnioskiem oraz argumentacji prawnej. Komisja rozstrzy-
ga wówczas po wysłuchaniu obydwu „stron” dyskursu. Jeżeli jednak rząd korzysta 
z niesformalizowanego oddziaływania politycznego, to podjęcie dyskusji z przekazy-
wanym w ten sposób „stanowiskiem” rządu staje się oczywiście niemożliwe.

Rozważania na temat roli Sejmu i jego organów w podejmowaniu rozstrzygnięć 
odnośnie uwzględniania przedłożonego przez NIK wniosku mają oczywiście zna-
czenie przede wszystkim w wypadku przedstawiania wniosków dotyczących mate-
rii ustawowej. Wnioski odnoszące się do aktów wykonawczych wydawanych przez 
organy administracji rządowej kierowane są z istoty przede wszystkim bezpośred-
nio do tych organów. Wnioski te formułowane są przede wszystkim w wystąpieniach 
pokontrolnych i wnioskodawca ustosunkowuje się do nich na zasadach określonych 
właśnie dla wystąpień pokontrolnych. Udział organów Sejmu – zarówno przy wyko-
rzystaniu procedury określonej w art. 11a ustawy o NIK, jak i w ramach prac poszcze-
gólnych komisji sejmowych – nie jest jednak wykluczony także w wypadku wniosków 
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dotyczących rozporządzeń. Rozporządzenia jako akty wykonawcze do ustawy muszą 
spełniać określone wymagania w art. 92 ust. 1 Konstytucji. Nawet jednak rozporzą-
dzenie formalnie poprawne może być wadliwe w swej treści. Takie rozporządzenie 
nie zapewnia właściwego wykonania przepisów ustawy279, tym bardziej negatywnie 
na system prawa i efektywność rozstrzygnięć ustawowych może wpływać fakt nie-
wydania przewidzianego w ustawie rozporządzenia. W tego typu sytuacjach wnioski 
de lege ferenda przedmiotowo dotyczą aktów rangi rozporządzenia, ale istota tych 
wniosków (skutki ich nieuwzględnienia) mogą mieć istotne znaczenie także dla Sej-
mu sprawującego kontrolę nad działalnością Rady Ministrów.

Przedstawione powyżej uwarunkowania procesu prawodawczego nie zmieniają 
oceny, że wypracowywane przez NIK wnioski de lege ferenda powinny, co do zasady, 
spotykać się z rzetelniejszym odbiorem po stronie prawodawcy280, a tym samym być 
realizowane w istotnie większym niż obecnie zakresie. Jeśli jakiś wniosek nie jest – 
w ocenie Rady Ministrów albo komisji sejmowej – uzasadniony lub trafny, to powin-
no to zostać jednoznacznie wyartykułowane i powiązane z debatą, dla której najlep-
szym forum wydają się właściwe komisje sejmowe281.

Z inicjatywy prezesa NIK, począwszy od 2013 roku, wnioski de lege ferenda 
są szczególnym przedmiotem zainteresowania komisji senackich, co ustalone zosta-
ło przez Prezesa NIK z Marszałkiem Senatu282. Jeżeli wniosek zostanie uznany przez 
senacką komisję za uzasadniony, może ona wszcząć określoną przez przepisy Re-
gulaminu Senatu procedurę, w wyniku której Senat może wnieść do Sejmu stosow-
ny projekt ustawy. Przedmiotem prac komisji senackiej nie powinny być natomiast 
wnioski dotyczące rozporządzeń wydawanych przez organy administracji rządowej, 
ponieważ Senat – inaczej niż Sejm – nie sprawuje kontroli nad działalnością Rady 
Ministrów.

Szczególne traktowanie wniosków Izby w podejmowaniu decyzji o uruchomieniu 
procedury prawodawczej uzasadnione jest – jak to już wskazano powyżej – ich spe-
cyficznym merytorycznym uzasadnieniem, wynikającym z ich oparcia w ustaleniach 

279 O wykonawczej roli rozporządzeń – zob. K. Działocha, Komentarz do art. 92, [w:] Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, tezy 17–20; M. Wiącek, Komentarz do art. 92, [w:] 
Konstytucja RP. Tom II. Komentarz. Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, s. 187–190.

280 „(…) działalność NIK może mieć charakter inspirujący dla tych podmiotów, które mają prawo inicjaty-
wy ustawodawczej (…) Byłoby pożądane, aby parlament w większym stopniu »zauważał« działalność 
NIK i formułowane przez nią uwagi” – M. Safjan, Rola Najwyższej Izby Kontroli w zakresie procesów 
stanowienia prawa, Kontrola Państwowa 2004, nr 2, s. 40.

281 Przykładem takiej debaty było rozpatrzenie 9 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu sejmowej komisji 
do spraw kontroli państwowej informacji Prezesa NIK na temat niezrealizowanych wniosków de lege 
ferenda przedstawionych w informacjach o wynikach kontroli z lat 2013–2014 i podjęcie przez ko-
misję stosownego dezyderatu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów – zob. Sprawozdanie z dzia-
łalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku, dz. cyt., s. 452 i 454.

282 Zob. Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku, dz. cyt. s. 231.
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pokontrolnych oraz szczególną ustrojową pozycją NIK. Warto też podkreślić, że przy-
sługujące NIK, jako naczelnemu organowi kontroli, uprawnienie do przedstawiania 
wniosków o zmianę prawa jest zgodne z międzynarodowymi standardami kontroli, 
a także z praktyką tego typu organów w innych krajach283, co wzmacnia przekonanie, 
że powinno ono być istotnym wyznacznikiem dla pozostałych konstytucyjnych władz 
w podejmowaniu decyzji o potrzebie podjęcia prac prawodawczych.

3.4. Pozostałe formy uczestnictwa NIK w procesie tworzenia prawa
Innymi formami uczestniczenia przez NIK w procesie prawodawczym jest udział 

przedstawicieli NIK w pracach legislacyjnych. Z reguły ma to miejsce na posiedze-
niach komisji sejmowych, rzadziej komisji senackich. Na etapie rządowych prac le-
gislacyjnych sporadycznie przedstawiciel NIK uczestniczy w konferencji uzgodnie-
niowej lub w pracach tzw. komisji prawniczej284, co ma związek ze zgłoszeniem przez 
NIK uwagi w ramach opiniowania projektu aktu prawnego. Udział przedstawicie-
li NIK w posiedzeniach komisji parlamentarnych nie jest – co do zasady – związa-
ny z formalnym zaopiniowaniem przez Izbę projektu będącego przedmiotem prac 
legislacyjnych, ale z przedmiotem tego projektu i związkiem pomiędzy tym przed-
miotem a zakresem działalności kontrolnej NIK. Jeżeli przeprowadzone przez NIK 
kontrole dotyczą obszarów, dla których projektowane regulacje mają istotne znacze-
nie, to NIK korzysta z kierowanych zaproszeń do udziału w posiedzeniach komisji. 
Czasami jest to udział aktywny, związany z uczestnictwem w prowadzonej debacie, 
a czasami polega jedynie na obecności na posiedzeniu komisji oraz „pozostawaniu 
do dyspozycji” parlamentarzystów, jeżeli chcieliby pozyskać dodatkowe wyjaśnienia 
od przedstawicieli Izby.

W 2012 roku przedstawiciele NIK uczestniczyli w 553 posiedzeniach komisji, 
z czego 152 posiedzenia poświęcone były pracom legislacyjnym285. W 2013 roku 
przedstawiciele NIK uczestniczyli w 880 posiedzeniach komisji oraz podkomisji sej-
mowych286. W 2014 roku dotyczyło to łącznie 815 posiedzeń komisji oraz podkomi-
sji sejmowych287, w 2015 roku 637 posiedzeń komisji oraz podkomisji sejmowych288, 
a w 2016 roku 482 posiedzeń komisji sejmowych289.

Dane dotyczące udziału przedstawicieli NIK w posiedzeniach komisji senackich 
zaczęto podawać w sprawozdaniach z działalności NIK dopiero od roku 2015 i tak 
w roku tym przedstawiciele NIK uczestniczyli w 27 posiedzeniach komisji senackich, 

283 Szczegółowe dane na ten temat zob. J. Mazur, Wnioski de lege ferenda, dz. cyt., s. 29–36.
284 O organizacji pracy i roli komisji prawniczej pisze M. Berek, Rada Ministrów..., dz. cyt., s. 96–99 i 107–113.
285 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku, dz. cyt., s. 146.
286 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku, dz. cyt., s. 228 i 230.
287 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku, dz. cyt., s. 374.
288 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku, dz. cyt., s. 452.
289 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku, dz. cyt., s. 42–42.
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z czego 12 poświęconych było rozpatrzeniu zgłoszonych przez NIK wniosków de lege 
ferenda290. W 2016 roku przedstawiciele NIK uczestniczyli w 37 posiedzeniach komi-
sji senackich i było to związane głównie z rozpatrywaniem przez te komisje przed-
stawionych przez NIK wniosków de lege ferenda lub z procesem legislacyjnym pro-
wadzonym w Senacie nad uchwalonymi przez Sejm ustawami291.

Zależnie od przedmiotu prac legislacyjnych, w posiedzeniu komisji parlamentarnej 
bierze udział członek tzw. ścisłego kierownictwa (czyli Prezes, wiceprezes lub dyrektor 
generalny NIK) – jest to oczywiste w wypadku prac nad projektami ustaw bezpośred-
nio wpływających na funkcjonowanie Izby, ale jest to możliwe także w wypadku do-
niosłych zmian dotyczących np. finansów publicznych. W pozostałych wypadkach Izba 
reprezentowana jest przez innego upoważnionego przedstawiciela – dyrektora lub wi-
cedyrektora właściwego departamentu albo delegatury, względnie innego kontrolera.

Kolejną formą uczestniczenia przez NIK w procesie prawotwórczym jest opinio-
wanie przez NIK projektów aktów normatywnych, co ma miejsce przede wszyst-
kim na etapie rządowych prac legislacyjnych. Na wniosek członka Rady Ministrów 
(względnie innego uprawnionego organu rządowego) odpowiedzialnego za prowa-
dzenie prac nad projektem aktu, NIK może przedstawić opinię do projektu. Izba każ-
dorazowo dokonuje samodzielnej oceny, czy z możliwości przedstawienia opinii sko-
rzystać. Jeżeli projekt dotyczy zagadnień, które w jakiś sposób powiązane są z usta-
leniami kontroli NIK, zawsze ustalenia takie wykorzystywane są przy sporządzaniu 
opinii do projektu. Możliwe jest także zgłoszenie przez NIK uwag wykraczających 
poza te bazujące na ustaleniach pokontrolnych – dotyczyć to może np. zagadnień 
istotnych dla systemu prawnego albo faktu, że przedmiotem prac są ustawy szcze-
gólnie ważne dla funkcjonowania kontrolowanych przez NIK podmiotów, np. doty-
czące finansów publicznych lub zamówień publicznych.

Możliwe jest przedstawienie jedynie wybranych danych dotyczących tego rodza-
ju aktywności Izby. W 2010 roku NIK przedstawiła opinię do 145 rządowych doku-
mentów, z tego do 15 projektów ustaw, 109 projektów rozporządzeń oraz 21 innych 
projektów292. W 2013 roku natomiast NIK zgłosiła uwagi do 7 rządowych projektów 
aktów prawnych (3 projektów ustaw, 1 projektu rozporządzenia oraz 3 innych pro-
jektów, w tym projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu 
Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019)293. W sprawozdaniach z działalności 
NIK za kolejne lata dane na ten temat nie są prezentowane. 

290 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku, dz. cyt., s. 455.
291 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku, dz. cyt., s. 43–44
292 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2010 roku, s. 135. W tym miejscu po-

dano także informację, że w 2009 roku NIK przedstawiła opinię do 204 rządowych projektów.  
https://www.nik.gov.pl/o-nik/sprawozdania-z-dzialalnosci-nik [dostęp 01.08.2017].

293 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku, dz. cyt. s. 232–233.
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II.4. Działalność NIK na arenie międzynarodowej

4.1. Płaszczyzny współpracy międzynarodowej

Charakterystyczną cechą funkcjonowania kontroli państwowej na świecie jest 
bardzo rozwinięta współpraca najwyższych organów kontroli na arenie międzyna-
rodowej. Organy te utworzyły prężne organizacje o zasięgu ogólnoświatowym lub 
kontynentalnym albo lokalnym. Bardzo żywe są też kontakty bilateralne. Współpra-
ca międzynarodowa przynosi NOK wiele wymiernych korzyści. Nie chodzi tu tylko 
o cenną wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania kontroli państwowej czy 
współdziałanie przy rozwiązywaniu różnych problemów, ale przede wszystkim o wy-
pracowanie wspólnych, uniwersalnych i ogólnoświatowych standardów dotyczących 
kontroli państwowej. Mają one na celu zapewnienie wiarygodności, jakości i profesjo-
nalizmu kontroli państwowej. Standardy określają podstawowe zasady prowadzenia 
kontroli. Współpraca międzynarodowa NIK jest bardzo rozległa i należy ją rozpatry-
wać na kilku płaszczyznach. Odbywa się ona przez:

1) udział w pracach organizacji zrzeszających NOK,
2) współpracę z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym294,
3) przeprowadzanie kontroli międzynarodowych równoległych,
4) przeprowadzanie audytu organizacji międzynarodowych,
5) kontakty robocze wielostronne i bilateralne,
6) pomoc dla innych NOK.

4.2. INTOSAI, EUROSAI i Komitet Kontaktowy

INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) jest między-
narodową organizacją zrzeszającą NOK z całego świata. INTOSAI powstał w 1953 r. 
Jego członkami są 194 najwyższe organy kontroli, pogrupowane w 7 organizacjach 
kontynentalnych lub regionalnych295. Art. 1 statutu INTOSAI stanowi, że jest to au-
tonomiczna, niezależna, profesjonalna i niepolityczna organizacja, która ma na celu 
m.in. dostarczanie wzajemnego wsparcia dla organów kontroli; wymianę poglądów, 
wiedzy i doświadczeń; ustalanie standardów dla kontroli państwowej; promowanie 

294 Ang. European Court of Auditors (dalej w skrócie ETO).
295 Są to: AFROSAI (African Organization of Supreme Audit Institutions), ARABOSAI (Arab Organization 

of Supreme Audit Institutions), ASOSAI (Asian Organization of Supreme Audit Institutions), EURO-
SAI (European Organization of Supreme Audit Institutions), CAROSAI (Caribbean Organization of Su-
preme Audit Institutions), OLACEFS (Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit 
Institutions), PASAI (Pacific Association of Supreme Audit Institutions).
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dobrych praktyk zarządzania; prezentowanie spraw związanych z kontrolą wobec 
społeczności międzynarodowej. Organami INTOSAI są kongres296, zarząd297, sekre-
tariat generalny, komisje przedmiotowe298, komisje nadzorujące realizację pilnych 
spraw. Istotnym dorobkiem INTOSAI jest wypracowanie standardów kontroli, przy-
jętych jako wyznacznik działania organów kontroli różnych państw. Można tu wy-
mienić standardy: kontroli jakości w najwyższych organach kontroli (ISSAI 40), pod-
stawowe zasady kontroli w sektorze publicznym (ISSAI 100), ogólne standardy kon-
troli finansowej (ISSAI 200), podstawowe zasady kontroli wykonywania zadań (IS-
SAI 300), podstawowe zasady kontroli zgodności (ISSAI 400). W latach 2014–2016 
NIK kierowała pracami nad opracowaniem kodeksu etyki kontrolerskiej, przejętym 
na kongresie INTOSAI w grudniu 2016 r.299. NIK miała też duży wkład w opracowa-
nie zbioru wytycznych dotyczących kontroli informatycznych, przyjętych przez kon-
gres INTOSAI300. Na podstawie standardów ISSAI opracowano w NIK m.in. jednolite 
zasady prowadzenia kontroli czy oceny jakości kontroli.

EUROSAI jest regionalną organizacją zrzeszającą NOK państw europejskich. Po-
wstała w 1990 r. i zrzesza 50 członków (49 krajowych najwyższych organów kontroli 
oraz ETO). Art. 1 statutu EUROSAI wymienia 10 celów powołania tej organizacji. Są to 
m.in.: promowanie współpracy pomiędzy członkami EUROSAI i między tą organizacją 
a innymi organizacjami regionalnymi oraz INTOSAI przez wymianę poglądów i do-
świadczeń; utrzymywanie kontaktów z narodowymi i międzynarodowymi organiza-
cjami specjalizującymi się w audycie publicznych dochodów i wydatków; promowa-
nie teoretycznych i praktycznych studiów nad problemami związanymi z audytem; 
współpraca w zakresie wymiany wiedzy dotyczącej audytu; promowanie i ułatwienie 
wymiany informacji i dokumentów pomiędzy członkami EUROSAI oraz rozpowszech-
nianie publikacji na temat audytu; zapewnianie jednakowej terminologii w zakresie 
audytu; podejmowanie działań stymulujących tworzenie wyspecjalizowanych cen-
trów, instytutów dotyczących audytu przychodów i wydatków środków publicznych, 
a także podejmowanie działań na rzecz lepszego zrozumienia problemów i spraw 
dotyczących audytu.

296 Jest to zjazd przedstawicieli wszystkich organów kontroli zrzeszonych w INTOSAI, organizowany raz 
na trzy lata.

297 Składa on się z 21 członków.
298 Przedstawiciele NIK są członkami 3 komisji. Są to: komisja ds. standardów, komisja ds. budowy poten-

cjału organów kontroli, komisja ds. wymiany wiedzy. W ramach poszczególnych komisji powoływane 
są grupy robocze. Dla przykładu, w ramach komisji ds. wymiany wiedzy, przedstawiciele NIK biorą 
udział w grupach roboczych ds. kontroli informatycznych, ds. kontroli środowiska, ds. walki z korup-
cją i prania brudnych pieniędzy, ds. kluczowych wskaźników krajowych. Zob. Sprawozdanie z działal-
ności NIK w 2016 r., dz. cyt., s. 56.

299 Tamże, s. 56.
300 Tamże, s. 57.
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Zgodnie z art. 4 statutu EUROSAI organami tej organizacji są: kongres zwoły-
wany co najmniej raz na trzy lata, zarząd składający się z 8 członków301 i sekreta-
riat. Niewątpliwym docenieniem wkładu NIK w pracę EUROSAI było powierzenie 
Izbie, w latach 2008–2011, przewodnictwa tej organizacji. W ramach EUROSAI po-
wołane zostały zespoły robocze i zadaniowe mające na celu wymianę doświadczeń 
i wypracowanie wspólnych zasad prowadzenia kontroli w określonych obszarach.  
Przedstawiciele NIK biorą udział w pracach Grupy ds. Technologii Informatycznych, 
Grupy Roboczej ds. Kontroli Środowiska, Grupy Roboczej ds. Wykorzystania Fun-
duszy na rzecz Katastrof i Klęsk Żywiołowych oraz Grupy Zadaniowej ds. Kontroli 
i Etyki302.

Komitet Kontaktowy jest zebraniem szefów NOK państw będących członkami Unii 
Europejskiej oraz ETO. Zebranie zwoływane jest raz w roku. Podstawowym celem 
Komitetu Kontaktowego jest zacieśnianie współpracy w zakresie kontroli wydatko-
wania środków europejskich oraz innych spraw związanych z funkcjonowaniem Unii 
Europejskiej, a w szczególności: wymiana wiedzy i doświadczeń; inicjowanie i koor-
dynowanie działalności kontrolnej; współpraca z NOK przyszłych państw członkow-
skich Unii Europejskiej, wymiana informacji z innymi instytucjami. Główną częścią 
każdego zebrania jest omówienie ważnych obszarów funkcjonowania Unii Europej-
skiej oraz zaprezentowanie wyników kontroli, jakie przeprowadziły w tych obsza-
rach najwyższe organy kontroli państw członkowskich oraz ETO, a także zgłaszanie 
nowych obszarów, które mogłyby być przedmiotem kontroli równoległych303.

Prace Komitetu Kontaktowego wspomagane są przez stałych przedstawicieli naj-
wyższych organów kontroli, tzw. łączników. Ich głównym zadaniem jest przygoto-
wywanie zebrań Komitetu Kontaktowego, np. propozycji tematów, które mają być 
przedmiotem obrad, czy opracowanie projektów dokumentów. Jednakże realizacja 
celów Komitetu Kontraktowego to przede wszystkim działalność grup roboczych. 
Grupy robocze zajmują się ogólnymi lub szczegółowymi problemami związanymi 
z kontrolą środków unijnych i innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Unii, 
a będących przedmiotem działania NOK. Grupy problemowe to nie tylko forum wy-

301 Procedura wyboru członków zarządu jest złożona. Z mocy prawa do zarządu wchodzą prezesi NOK 
z tych państw, gdzie odbyły się dwie ostatnie zwykłe sesje kongresu oraz prezes organu kontroli z pań-
stwa, w którym odbędzie się następna zwykła sesja kongresu, a także sekretarz generalny EUROSAI. 
Pozostałych 4 członków zarządu wybiera kongres na okres 6 lat.

302 Zob. Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r., dz. cyt., s. 54.
303 Dla przykładu, główną częścią zgromadzenia, które odbyło się w 2016 r., było seminarium na temat 

polityki energetycznej i klimatycznej. Podczas seminarium zaprezentowano wyniki szeregu kontroli 
przeprowadzonych przez najwyższe organy kontroli w tym obszarze, dotyczące takich zagadnień, jak: 
integracji europejskiego rynku energii (Francja), stabilności przesyłu energii (Szwecja), wdrażania 
polityki energetycznej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego (Polska), oszczędności energii 
(Czechy). Zob. tamże, s. 58.
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miany poglądów i doświadczeń z kontroli przeprowadzanych przez organy kontro-
li państw Unii i ETO, ale także opracowywanie wspólnych raportów z kontroli oraz 
ustalanie planów dotyczących kontroli przeprowadzanych w określonych obszarach 
przez NOK państw członkowskich304.

4.3. Współpraca z ETO

ETO jest najwyższym niezależnym305 organem kontrolnym Unii Europejskiej po-
wołanym w 1977 r.306 Zgodnie z art. 286 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej307 głównym zadaniem ETO jest kontrola rachunków Unii Europejskiej308. ETO 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu coroczne sprawozdania z wykonania bu-
dżetu Unii przez Komisję Europejską. Wydaje ponadto opinię dla instytucji euro-
pejskich dotyczących zarządzania środkami UE. ETO może przeprowadzić kontrolę 
na terenie każdego państwa członkowskiego, w siedzibach każdego organu lub jed-
nostki organizacyjnej zarządzającej środkami unijnymi, w tym w pomieszczeniach 
każdej osoby fizycznej lub prawnej otrzymującej płatności z budżetu UE.

Na tle współpracy ETO z NIK powstają dwa zasadnicze zagadnienia wymagają-
ce wyjaśnienia. Po pierwsze, należy odpowiedzieć na pytanie, czy ETO może zle-
cić Izbie przeprowadzenie kontroli. Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w art. 287 
ust. 3 Traktatu. Wprawdzie pierwsza część tego przepisu stanowi, że ETO przepro-
wadza kontrolę w powiązaniu z krajowymi instytucjami kontrolnymi, ale druga część 
określa, że organy kontroli państw członkowskich współpracują z ETO na „zasadzie 
wzajemnego zaufania”, zachowując swoją niezależność. Instytucje te zawiadamiają 
ETO, czy zamierzają wziąć udział w kontroli. Z treści powołanego przepisu wypły-
wa konkluzja, że współpraca NIK z ETO opiera się na zasadzie dobrowolności. Jeżeli 
ETO zwróci się do NIK o przeprowadzenie przez Izbę samodzielnej kontroli lub też 
o udział w kontroli prowadzonej na terenie naszego państwa przez ETO, to decyzja 
o podjęciu kontroli należy do NIK. Drugie zagadnienie dotyczy możliwości korzysta-
nia przez kontrolerów ETO przeprowadzających kontrolę na terenie Polski z upraw-
nień przewidzianych w ustawie o NIK. Należy tu zwrócić uwagę na art. 90 ust. 1 Kon-

304 Przykładowo, grupa ds. funduszy strukturalnych przyjęła w 2016 r. wspólny program kontroli dotyczą-
cej wydatkowania środków z funduszy strukturalnych przez 11 NOK rożnych państw Unii, w tym NIK. 
Raporty z poszczególnych kontroli są podstawą do opracowania raportu końcowego. Tamże, s. 59.

305 Niezależność ETO przejawia się m.in. w uprawnieniu do samodzielnego decydowania, co zostanie 
skontrolowane, kiedy i w jakim zakresie.

306 ETO składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich mianowanych przez Radę Euro-
pejską, po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego na okres 6 lat.

307 Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. UE, z 7 czerwca 2016 r., C 202.
308 Wersja skonsolidowana opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, C202/01, tom 59 z 7 czerwca 

2016/2.
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stytucji, w świetle którego Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy mię-
dzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynaro-
dowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Zatem 
gdyby przepisy traktatów lub innych aktów prawa UE przewidziały taką możliwość, 
to scedowanie uprawnień NIK na ETO byłoby – zgodnie z art. 90 ust. 1 Konstytucji 
– teoretycznie możliwe. Biorąc jednak pod uwagę, że ustawa o NIK, ani żaden inny 
przepis (także prawa UE), nie dopuszcza możliwości cedowania uprawnień kontrole-
rów Izby na inne podmioty, to takie korzystanie z uprawnień przewidzianych w usta-
wie o NIK nie jest możliwe.

Nie ulega wątpliwości, że zarówno ETO, jak i NIK są uprawnione do samodzielnej 
kontroli wydatkowania środków unijnych w naszym państwie. Jest też bezsporne, 
że NIK może przeprowadzać kontrole wspólne z ETO. Do takiego działania upoważnił 
Izbę art. 12a ustawy o NIK, stanowiąc ogólnie, że Izba może przeprowadzać kontro-
le wspólnie z organami kontroli Wspólnot Europejskich oraz naczelnymi organami 
kontroli innych państw, a zasady i zakres prowadzania kontroli określa porozumie-
nie zawarte przez NIK z tymi organami. Zasady udziału NIK w kontroli prowadzonej 
przez ETO w Polsce każdorazowo ustalane są przez obie instytucje. Jeżeli NIK będzie 
uczestniczyć w kontroli prowadzonej przez ETO, to musi ją przeprowadzić na pod-
stawie przepisów ustawy o NIK.

Z praktyki wynika, że udział NIK w kontrolach ETO na terenie naszego pań-
stwa polega głównie na przeprowadzaniu przez Izbę kontroli w określonym za-
kresie, udziale kontrolerów NIK jako obserwatorów w kontrolach realizowanych  
przez ETO309, uzyskiwaniu przez NIK danych i dokumentów niezbędnych do prze-
prowadzenia kontroli oraz analizie uwag w sprawie wstępnych ustaleń kontroli 
uzyskiwanych od instytucji krajowych, a w razie potrzeby także zgłaszaniu uwag 
do końcowych ustaleń kontroli. Na uwagę zasługuje udział NIK w kontroli JASPERS310  

309 W 2016 r. ETO przeprowadziło 17 kontroli na terenie naszego kraju. Dotyczyły one m.in. kontroli wy-
konywania zadań w zakresie pomocy młodym rolnikom w ramach wspólnej polityki rolnej, kontroli 
dotyczącej wykonywania zadań w zakresie europejskiego zarządzania ruchem kolejowym, kontro-
li do celów poświadczenia wiarygodności za rok 2016 Funduszu Spójności, okres programowania 
2007–2013, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Zob. Sprawozdanie z działalności NIK 
w 2016 r., dz. cyt., s. 62 i 63.

310 Głównym celem instrumentu JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects in Europeean Re-
gions) jest pomoc w zapewnieniu wysokiej jakości wniosków o dofinansowanie projektów ze środ-
ków UE. Pierwszy raz kontrolerzy NIK brali udział w dyskusji nad koncepcją kontroli tego instrumentu 
przez ETO, a sama kontrola obyła się w oparciu o wspólnie opracowaną tematykę i częściowo iden-
tyczną metodykę, tożsame podejście do badanych zagadnień, jednolitości ocen, rozszerzenia sprawoz-
dania Trybunału o przypadki kontrolowane przez NIK. Tamże s. 63. Należy też dodać, że we wrześniu 
2017 r. pomiędzy NIK a ETO został podpisany list intencyjny w sprawie kontroli ochrony powietrza. 
Kontrola ma być prowadzona równolegle w kilkunastu państwach europejskich.

Bogdan Skwarka 4. Działalność NIK na arenie międzynarodowej
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oraz dokonana przez NIK na potrzeby ETO analiza spójności Strategii Europa 2020 
z umową partnerstwa zawartą pomiędzy Polską a UE oraz regionalnym programem 
operacyjnym311.

4.4. Przeprowadzanie kontroli międzynarodowych równoległych

Kontrole międzynarodowe równoległe polegają na przeprowadzeniu w dwóch lub 
więcej państwach kontroli dotyczących wspólnie ustalonego obszaru. Kontrole mię-
dzynarodowe równoległe dotyczą wspólnych problemów dwóch lub kilku państw. 
Przykładowo, przedmiotem kontroli równoległej były takie sprawy, jak rola fundu-
szy strukturalnych w realizacji Strategii Europa 2020 w obszarze zatrudnienia i edu-
kacji312, ochrony wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniem313 czy wspieranie 
ruchu turystycznego z funduszy UE; duża kontrola równoległa będzie dotyczyła ja-
kości powietrza314.

Wyniki tych kontroli dają organom UE i władzom poszczególnych państw możli-
wość uzyskania informacji o stanie spraw, wynikach działań podejmowanych przez 
poszczególne państwa, problemów, z jakimi się one spotykają, i ustalenia dalszych 
kroków. Decyzje o przeprowadzeniu kontroli międzynarodowych równoległych za-
padają na spotkaniu szefów najwyższych organów kontroli państw przygranicz-
nych albo grup roboczych EUROSAI lub Komitetu Kontaktowego. Nie ma obowiąz-
ku uczestniczenia w kontrolach równoległych. Każdy NOK podejmuje samodzielnie 
decyzję w sprawie udziału w kontroli. Jeżeli taką decyzję podejmie, to samodzielnie 
przeprowadza kontrolę w swoim kraju. Kontrole te przeprowadzane są za porówny-
walny okres. Końcowym efektem kontroli jest zazwyczaj wspólny raport opisujący 
stan rzeczy w poszczególnych państwach biorących udział w kontroli.

311 Na potrzeby ETO Izba zanalizowała treść umowy partnerstwa zawartej pomiędzy Polską a UE i regio-
nalnym programem operacyjnym województwa podkarpackiego na lata 2014–2020, wydając opinię, 
że dokumenty te są zgodne ze strategią Europa 2020 r. ETO wykorzystał materiały NIK do sprawoz-
dania z wykonania budżetu EU za 2014 r. Zob. J. Mazur, Perspektywy współpracy NIK i ETO, Kontrola 
Państwowa 2017/1, s. 113.

312 Z inicjatywy grupy roboczej do spraw Funduszy Strukturalnych Komitetu Kontaktowego w 2016 r. 
została przeprowadzona kontrola wydatkowania środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie 
zatrudnienia, w której obok NIK brały udział NOK z Czech, Danii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Malty, Ło-
twy, Portugalii, Holandii, Słowacji. Zob. Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r., dz. cyt., s. 61.

313 Kontrola przeprowadzona równolegle przez NIK i NOK Ukrainy i Białorusi, w wyniku której opraco-
wany został w 2017 wspólny raport, opubl. www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/083/LLU/.

314 W 2016 r. w ramach EUROSAI zrodził się pomysł przeprowadzenia kontroli dotyczącej ochrony po-
wietrza przed zanieczyszczeniem z udziałem ETO i 14 NOK. Zob. Sprawozdanie z działalności NIK 
w 2016 r., dz. cyt., s. 61.
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4.5. Przeprowadzanie audytu organizacji międzynarodowych oraz NOK

Wynikiem uznania pozycji NIK na arenie międzynarodowej i profesjonalizmu jej 
kontrolerów jest powierzenie Izbie przeprowadzenia audytu kilku instytucji mię-
dzynarodowych. NIK może przeprowadzać audyt samodzielnie lub we współpracy 
z NOK innych państw.

NIK została wybrana315 do przeprowadzenia audytu Rady Europy316. NIK ocenia 
sprawozdania z wykonania budżetu Rady Europy, w tym prawidłowość wydatkowa-
nia środków finansowych i rzetelność sprawozdań finansowych oraz prawidłowość 
wydatkowania środków na jej programy pomocowe. Raz na rok kontrolerzy NIK pre-
zentują wyniki audytu Komitetowi Ministrów Rady Europy317.

Drugą organizacją, której audyt prowadzi NIK, jest Europejska Organizacja Ba-
dań Jądrowych (CERN)318. Audyt tej organizacji przez NIK rozpoczął się od 2013319. 
NIK zgodnie ze standardami międzynarodowymi przeprowadza audyt sprawozdań 
finansowych i wykonanie budżetu CERN. Izba przygotowała raport na temat spra-
wozdania finansowego CERN, który jest omawiany na posiedzeniach Stałego Komi-
tetu Doradczego CERN do spraw audytu i podczas otwartej sesji Rady CERN. Przed-
stawiciele Rady wysoko ocenili profesjonalizm zespołu kontrolnego NIK i podkreślali 
jego bardzo dobrą współpracę z organami zarządzającymi CERN320. NIK jest audyto-
rem Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Jest to wojskowy związek 
taktyczny NATO zrzeszający 25 państw321. Siedzibą Korpusu jest Szczecin. Audyt jest 
wykonywany rotacyjne przez NIK oraz NOK z Niemiec i Danii. Zmiana audytora na-
stępuje co trzy lata. NIK przeprowadza audyt w latach 2016–2018322.

315 Konkurentami NIK były NOK z Niemiec, Norwegii, Grecji i Włoch. Poprzednio audyt Rady Europy prze-
prowadzały NOK z Wielkiej Brytanii i Francji. Umowa w sprawie audytu zastała podpisana w 2014 r. 
Audyt ma trwać do 2018 r.

316 Rada Europy jest to organizacja powstała w maju 1949 r. Zrzesza 49 państw. Podstawowymi celami tej or-
ganizacji są działania na rzecz przestrzegania praw człowieka, utrwalania demokracji i praworządności.

317 Zgodnie z art. 14 statutu Rady Europy z 5 maja 1949 r. każde państwo członkowskie Rady Europy ma 
jednego przedstawiciela w Komitecie Ministrów. W jego skład wchodzą ministrowie spraw zagranicz-
nych państw członkowskich lub wyznaczeni ich zastępcy.

318 Ang. European Organization for Nuclear Research. CERN jest organizacją powołaną we wrześniu 1954 
przez 12 państw Europy Zachodniej. Polska przystąpiła do CERN w lipcu 1991 r. Ogólnie biorąc, powo-
łana została do wspierania badań z zakresu energii atomowej. CERN prowadzi duży ośrodek badaw-
czy położony nad granicą Szwajcarii z Francją. Naukowcy współpracujący z CERN za wyniki swoich 
badań otrzymywali Nagrody Nobla.

319 Zob. Sprawozdanie z działalności NIK w 2013 r., dz. cyt., s. 267, Sprawozdanie z działalności NIK 
w 2016 r., dz. cyt., s. 64.

320 Tamże, s. 64.
321 We wrześniu 1999 r. wciągnięta zastała na maszt flaga Korpusu. W pierwszym okresie Korpus two-

rzyli żołnierze z Polski, Niemiec i Danii. Korpus, według nomenklatury NATO, ma być jednostką wy-
sokiej gotowości bojowej, co oznacza jego gotowość do reagowania na zagrożenia w ciągu 48 godzin. 
Żołnierze Korpusu brali udział w misji w Afganistanie.

322 Zob. www.nik.gov.pl/aktualności/nik-audytorem-korpusu-nato-w-szczecinie.html.

Bogdan Skwarka 4. Działalność NIK na arenie międzynarodowej



134

CZĘŚĆ II ZADANIA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Przedstawiciele NIK biorą udział w kontroli wydatkowania środków finansowych 
w ramach mechanizmu ATHENA. Mechanizm ten odpowiada za finansowanie ope-
racji wojskowych realizowanych przez UE w ramach wspólnej polityki i bezpieczeń-
stwa (CSDP)323. Przedstawiciel NIK był członkiem Kolegium Audytorów Mechanizmu 
ATHENA na lata 2015–2017324.

Ważne znaczenie w działalności NOK odrywają tzw. przeglądy partnerskie. Są to 
audyty NOK danego państwa przeprowadzane przez NOK jednego lub kilku państw. 
Mają one na celu przeprowadzenie wszechstronnego audytu funkcjonowania NOK 
przez niezależne, wyspecjalizowane i profesjonalne organy kontroli325. Przedmiotem 
audytu może być całokształt działalności danego NOK i jego organizacja albo tylko 
niektóre sprawy z tym związane. Wyniki audytu nie są wiążące. NIK uczestniczył też 
w przeglądzie partnerskim instytucji zarządzającej audytorów. Wspólnie z Trybuna-
łem Obrachunkowym Hiszpanii NIK przeprowadziła przegląd partnerski w Między-
narodowej Radzie Audytorów NATO (IBAN)326. IBAN zajmuje się audytem wydatków 
NATO. Raport z tego przeglądu zawierający szereg cennych spostrzeżeń został przed-
stawiony w kwaterze głównej NATO w Brukseli.

4.6. Kontakty wielostronne i bilateralne

NIK utrzymuje stałe bilateralne kontakty z NOK prawie wszystkich państw euro-
pejskich i z wielu państw świata. Corocznie Prezes NIK lub przedstawiciele Izby spo-
tykają się z przedstawicielami NOK innych państw celem omówienia ważnych spraw 
związanych z funkcjonowaniem kontroli państwowej. Współpraca może przybierać 
formę wizyt przedstawicieli NIK w NOK innych państw oraz NOK innych państw 
w NIK. Mogą to być stałe konsultacje327, albo dwustronne328 lub wielostronne spo-
tkania seminaryjne329. Ponadto cyklicznie organizowane są spotkania wielostronne 
Prezesów NOK. W ramach współpracy wielostronnej organizowane są spotkania Pre-

323 Ang. Common Security and Defence Policy. Tamże, s. 65.
324 Zob. Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r., dz. cyt., s. 65.
325 Dla przykładu przedstawiciele NIK uczestniczyli w przeglądzie partnerskim NOK z Estonii, Łotwy, 

Węgier, Indonezji.
326 Ang. International Board of Auditors for NATO.
327 Taki charakter stałych corocznych konsultacji ma współpraca pomiędzy NIK a Federalną Izbą Obrachunkową 

Niemiec. Zob. www.nik.gov.pl/aktualności/organy-kontroli-polski-i-niemiec-doroczne-konsultacje.html.
328 Przykładowo w 2016 r. odbyło się szesnaste polsko-indyjskie seminarium poświęcone kontroli bu-

dżetowej. Wspólne spotkania seminaryjne organizowane są z NOK Ukrainy, w trakcie tych spotkań 
przedstawiciele NIK biorą udział w serii wykładów, warsztatów i spotkań eksperckich. Zob. Sprawo- 
zdanie z działalności NIK w 2016 r., dz. cyt., s. 66.

329 Dla przykładu, NIK zorganizowała wielostronne seminarium poświęcone kontroli wydatkowania środ-
ków UE i standardów niezależności organów kontroli z udziałem przedstawicieli NOK Gruzji, Mołda-
wii, Ukrainy, Łotwy, Litwy, Estonii, Czech, Słowacji, Węgier oraz ETO. Zob. Sprawozdanie z działalności 
NIK za 2015 r., dz. cyt., s. 497.
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zesów NOK państw Grupy Wyszehradzkiej. Na tych spotkaniach omawiane są różne 
wspólne problemy dotyczące kontroli w państwach tworzących Grupę330. Wymia-
nie doświadczeń i wypracowaniu wspólnych zasad współdziałania służą też spotka-
nia Prezesów NOK w ramach tzw. Grupy V4+2331. Przedstawiciele NIK uczestniczą 
ponadto w seminariach organizowanych przez różne organizacje międzynarodowe. 
Można tu wymienić Organizację Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (OECD)332 
oraz Bank Światowy.

4.7. Pomoc NOK innych państw

Wyrazem uznania dla profesjonalizmu kontrolerów NIK jest powierzanie Izbie 
spraw z zakresu pomocy we wzmacnianiu kontroli państwowej w krajach o mło-
dej demokracji. Pomoc ta udzielana jest w ramach realizacji programów UE.  
NIK może uczestniczyć w takich programach jako główny koordynator całego pro-
jektu pomocy333 albo wykonawca części tego projektu334. Pomoc kontrolerów NIK 
polega w szczególności na ich udziale w rozwiązywaniu problemów związanych  
z funkcjonowaniem NOK, organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń, a także  
seminariów. Koszty związane z udziałem NIK w programie pokrywane są ze środ-
ków UE. 

Elżbieta Jarzęcka-Siwik

II.5. Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków
Wśród konstytucyjnie zagwarantowanych praw służących każdemu jest, określo-

ne w art. 63, podmiotowe prawo do składania skarg, wniosków i petycji. Z istoty tego 
prawa wynika, że przynależy ono osobom fizycznym, prawnym, a nawet jednostkom 

330 W trakcie spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się we wrześniu 2016 r., omówiono 
problemy związane z kontrolą wykorzystania środków UE oraz zastosowania w kontroli nowocze-
snych narzędzi informatycznych. Tamże, s. 66.

331 W jej skład obok NIK wchodzą NOK z Czech, Słowacji, Węgier, Austrii i Słowenii.
332 Ang. Organization for Economic Co-operation and Developement.
333 Taki charakter ma udział przedstawicieli NIK we wzmocnieniu kontroli państwowej w Albanii. W re-

alizację tego programu zaangażowani są ponadto eksperci z NOK Chorwacji, Holandii i innych insty-
tucji. Koszty związane z finansowaniem współpracy ponosi UE. Zob. Sprawozdanie z działalności NIK 
w 2016 r., dz. cyt., s. 67.

334 NIK brała udział w projekcie „Wzmocnienie instytucjonalne Urzędu Kontroli Państwowej Gruzji” i od-
powiadała za realizację komponentu drugiego tego projektu, dotyczącego wzmocnienia kontroli finan-
sowej, kontroli zgodności i raportowania. Zob. Sprawozdanie z działalności NIK w 2015 r., dz. cyt., s. 499.

5. Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków
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niemającym osobowości prawnej, ale nie organom władzy publicznej335. Wskazane 
środki prawne służą do ochrony interesu publicznego, ale też interesów jednostki: in-
teresu własnego osoby składającej skargę, wniosek lub petycję lub interesu innej oso-
by – za jej zgodą. Są to środki dość powszechne, z których korzystaniem nie wiąże się 
szczególny formalizm i znajomość skomplikowanej procedury. Pozwalają one zwró-
cić uwagę właściwych organów na sprawy wymagające interwencji, ponieważ zawie-
rają swoistą ocenę działań dotyczących sprawowania władzy. Obok tego mogą być 
cennym źródłem informacji o działalności różnych podmiotów w sferze publicznej.

W nauce podkreśla się, że petycje, skargi i wnioski są zwierciadłem nastrojów 
społecznych i sytuacji w państwie. Mobilizują one społeczność do uczestniczenia 
w sprawach publicznych dla własnego, ale i wspólnego dobra oraz aktywizują wła-
ściwe organy państwa do działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości lub in-
nych przyczyn niezadowolenia336.

5.1. Przedmiot petycji, skargi i wniosku  
oraz organy właściwe do ich rozpoznania

Prawne określenie petycji zostało zawarte w art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach337 
gdzie wskazano, że petycja może zawierać żądanie, w szczególności, zmiany prze-
pisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej 
podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szcze-
gólnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kom-
petencji adresata petycji. Wynika stąd, że zakres przedmiotowy tego wystąpienia 
nie jest określony w sposób wyczerpujący i w zasadzie istotny jest cel, jaki wnoszący 
ten środek zamierzają osiągnąć. Chodzi bowiem o podjęcie przez właściwy podmiot 
konkretnych działań i zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem petycji.

Adresatem petycji może być organ władzy publicznej, a także organizacja lub in-
stytucja społeczna w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z za-
kresu administracji publicznej. Można postawić pytanie, czy w tym kręgu mieści się 
NIK? Izba pozostaje poza organami klasycznego trójpodziału władzy, ale ustrojowo 
z pewnością jest organem publicznym sprawującym władztwo w zakresie wykony-
wania swojej funkcji kontrolnej. Z tego wynika zakres obligatoryjnych i fakultatyw-
nych zadań przypisanych Izbie. Podjęcie kontroli rodzi obowiązek kontrolowanego 
poddania się czynnościom kontrolnym zarówno gdy realizowane jest zlecenie Sejmu, 
jak też własna inicjatywa.

335 Patrz wyrok WSA z 11 lutego 2004 r., II SAB 391/03, opubl. w CBOSA.
336 Patrz także M. Jaworska, Petycje a skargi i wnioski, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji pra-

wa petycji, pod redakcją R. Balickiego i M. Jabłońskiego, Wrocław 2015, s. 59.
337 Ustawa z 11 lipca 2014 r. o petycjach, Dz. U. z 2017 r. poz. 1123, ze zm.
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Przedmiotem skargi, w myśl art. 227 kpa, może w szczególności być zaniedba-
nie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pra-
cowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe 
lub biurokratyczne załatwianie spraw. Złożenie skargi oznacza więc, że skarżący jest 
niezadowolony z działalności piastuna władzy publicznej lub dostrzega w niej pew-
ne nieprawidłowości. Użyte w przepisie sformułowanie „w szczególności” wskazuje 
na otwarty katalog spraw, które mogą być przedmiotem krytyki ze strony wnoszą-
cego skargę.

Organy właściwe do rozpoznania skargi zostały wskazane w art. 229 kpa, chyba 
że z przepisów szczególnych338 wynika właściwość innego podmiotu. Ujmując rzecz 
ogólnie, można powiedzieć, iż właściwymi do rozpatrzenia skargi są organy kon-
trolne lub wyższego stopnia w rozumieniu kpa. Warto podkreślić, że w powołanym 
przepisie nie ma wskazanego organu właściwego do rozpoznania skargi na NIK, czy 
Rzecznika Praw Obywatelskich339. Szukając wypełnienia tej luki po to, aby konstytu-
cyjne prawo mogło być wykonane, „trzeba zastosować pewną »protezę« i odwołu-
jąc się do art. 18 pkt 2 kpa przyjąć, że organy naczelne same rozpatrują wpływają-
ce do nich wystąpienia. Zatem NIK sama rozpatruje skargi, a od strony praktycznej 
i organizacyjnej przyjęto, że zadanie to wykonują wyodrębnione komórki organiza-
cyjne”340.

Zgodnie z art. 241 kpa wnioski mogą dotyczyć w szczególności spraw ulepszenia 
organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nad-
użyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wnioski skła-
da się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku (art. 242 § 1 kpa). 
Jak widać, przedmiot wniosku jest szeroki. W doktrynie podkreśla się, że złożenie 
wniosku wiąże się przeważnie z zamiarem ulepszenia istniejącego stanu rzeczy341.

338 Przykładowo, tryb rozpoznawania skarg dotyczących działalności sądów został uregulowany w roz-
dziale 5a ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, 
ze zm.

339 Dotyczy to także, RPD, NBP, GIODO, PIP, Kancelarii: Sejmu, Senatu, Prezydenta.
340 E. Jarzęcka-Siwik, Instytucja skarg wniosków i petycji w praktyce kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli, 

[w:] Powszechne środki ochrony prawnej – skargi, wnioski i petycje, pod red. G. Sibigi i M. Błachuckiego, 
Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2017, s. 587–598. Koordynowanie rozpatrywania skarg 
powierzono Wydziałowi Skarg i Wniosków będącemu komórką Biura Organizacyjnego – patrz struk-
tura organizacyjna opisana w zarządzeniu Nr 12/2011 Prezesa NIK z 29 sierpnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych NIK, dostępnym 
na stronie www.bip.nik.gov.pl/podstawy-prawne-dzialania.

341 Patrz E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 315; A. Warmiński, Postę-
powanie skargowe, Kontrola Państwowa 2013/ 2, s. 108–109 i powołana tam literatura.
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5.2. Charakter prawny wniosków o przeprowadzenie kontroli

Liczne akty prawne posługują się pojęciami „skarga” lub „wniosek” w różnym 
znaczeniu prawnym. Mówią np. o piśmie procesowym inicjującym postępowanie, 
wskazującym dowód, który trzeba przeprowadzić, ustalając stan faktyczny, lub sta-
nowiącym środek odwoławczy. Ustawa o NIK wyszczególnia takie wnioski w art. 6 
ust. 1. Chodzi o wnioski o przeprowadzenie kontroli, których wnioskodawcą może 
być Prezydent lub Prezes Rady Ministrów. Ustawodawca nie określił wymogów co do 
treści wniosku, ani nie ustalił trybu jego rozpatrywania. Warto dodać, że wnioski 
te nie są dla NIK wiążące, ale zawsze są analizowane pod kątem możliwości prze-
prowadzenia badań kontrolnych i zwykle realizowane342. Kontrola podjęta w związ-
ku z takim wnioskiem jest traktowana jak kontrola z własnej inicjatywy NIK. Za taką 
interpretacją art. 6 ust. 1 ustawy o NIK przemawia fakt, że przypadki, które wiążą się 
z obowiązkiem zrealizowania kontroli, dotyczą inicjatywy Sejmu i są nazwane przez 
ustawodawcę „zleceniem”. Zróżnicowanie użytych w przepisie pojęć nakazuje przy-
pisanie im innego znaczenia prawnego. Ważniejszy argument wynika jednak z zasady 
niezależności NIK od władzy wykonawczej. Związanie NIK wnioskiem Prezydenta lub 
Premiera oznaczałoby w pewnym sensie zależność w określaniu kierunków działal-
ności kontrolnej, a tym samym naruszenie zasady niezależności, która dla Izby jest 
podstawową wartością. Omawiane wnioski, jako służące organom władzy publicz-
nej, nie mieszczą się w katalogu środków wskazanych w art. 63 Konstytucji i do ich 
rozpatrywania nie stosuje się trybu określonego w kpa.

Naturalną rzeczą jest, że do NIK wpływa wiele wniosków o skontrolowanie róż-
nych spraw i obszarów działalności podmiotów publicznych. Autorami tych wnio-
sków są często parlamentarzyści, radni, a także obywatele i podmioty prywatne 
w różnych formach zorganizowane. W przepisach wewnętrznych NIK343 dla tych 
wniosków wyróżniono kategorię „wniosków o przeprowadzenie kontroli”. Nie jest 
to jakiś dodatkowy środek prawny. Nazwa wskazuje tu tylko na szczegółowy przed-
miot wniosku. Rozpoznanie tych wniosków następuje w trybie kpa, z uwzględnie-
niem kwestii technicznych i organizacyjnych opisanych w zarządzeniu w sprawie 
skarg i wniosków.

342 Por. M. Niezgódka-Medek, [w:] Komentarz do ustawy..., dz. cyt., s. 38 oraz J. Mazur, Nowa ustawa o Naj-
wyższej Izbie Kontroli, Państwo i Prawo 1995/8, s. 8–9.

343 Zarządzenie Prezesa NIK Nr 53/2014 z 10 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przyjmowania, 
rozpatrywania oraz załatwiania skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli kiero-
wanych do Najwyższej Izby Kontroli, opubl. na stronie www.bip.nik.gov.pl/plik/id,7512.pdf – dalej 
zarządzenie w sprawie skarg i wniosków.
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5.3. Tryb rozpatrywania w NIK petycji, skarg i wniosków

Tryb rozpatrywania petycji został uregulowany w ustawie o petycjach, zaś skarg 
i wniosków w dziale VIII kpa. Postępowania te są uproszczone i pozbawione formali-
zmu wymaganego przy postępowaniu jurysdykcyjnym. Regulacje ustawowe uzupeł-
niają wydane na podstawie art. 226 kpa rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków344, 
a także przepisy wewnętrzne.

Z punktu widzenia przedstawianej w niniejszym podrozdziale materii wystar-
czy krótka charakterystyka postępowania w sprawie skarg i wniosków. Wspomniane 
uproszczenie polega na braku prawnych wymogów dotyczących podmiotu uprawnio-
nego do wnoszenia tych środków. W szczególności nie ma wymogu wykazania istnie-
nia interesu prawnego niezbędnego dla zainicjowania postępowania jurysdykcyjne-
go. Nie ma też ograniczenia co do przedmiotu oraz terminu i ilości wnoszonych skarg 
lub wniosków. Korzystanie z tych środków prawnych nie jest uzależnione od wnie-
sienia opłaty ani obarczone koniecznością ponoszenia kosztów postępowania. Roz-
patrzenie skargi lub wniosku nie przybiera formy aktu administracyjnego, na który 
można byłoby wnieść środek odwoławczy. Na koniec, zawiadomienie o sposobie roz-
patrzenia skargi lub wniosku nie podlega kontroli instancyjnej ani kontroli sądowej. 
Tak ukształtowane postępowanie pozwala na dostosowanie czynności do natury roz-
patrywanych spraw oraz statusu prawnego organów je prowadzących. Każdy z pod-
miotów zobowiązanych do przyjmowania i rozpoznawania skarg może w regulacji 
wewnętrznej ustalić techniczne szczegóły załatwiania tych spraw, rzecz jasna te re-
gulacje muszą być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Niezmiernie ważną sprawą jest prawidłowe zakwalifikowanie pisma i odpowied-
nie nadanie mu biegu345. W praktyce czasami trudno jest prawidłowo ocenić, z jakim 
właściwie środkiem prawnym mamy do czynienia. Decydującą rolę odgrywa oczy-
wiście treść pisma, a nie jego tytuł, lecz w treści obok elementów skargi czy petycji 
może znajdować się też wniosek w określonej sprawie. Trzeba przy tym pamiętać, 
że w każdym przypadku ciężar kwalifikacji prawnej pisma spoczywa na adresacie. 
Analiza treści pisma może przecież wykazać, że w istocie jest to środek odwoławczy 
albo wśród elementów skargi lub wniosku jest żądanie wszczęcia postępowania ju-
rysdykcyjnego lub podjęcia czynności w już toczącym się postępowaniu.

Przy analizowaniu treści tych wystąpień pomocna jest wiedza o tym, co je łączy 
i jakie są między nimi różnice. Elementem wspólnym jest z pewnością dostrzega-
nie potrzeby wprowadzenia zmian w działalności prowadzonej w sferze publicznej.  
Tak samo został określony krąg podmiotów uprawnionych do korzystania z tych 
środków oraz krąg adresatów.

344 Dz. U. Nr 5, poz. 46, zwane dalej rozporządzeniem.
345 J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 

C.H.Beck, Warszawa 1998, s. 914 i 920.
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Wniesienie petycji, skargi czy wniosku wiąże się z ochroną zarówno interesu pry-
watnego, jak i publicznego346. Różnice występujące pomiędzy petycją a pozostałymi 
środkami wynikają – jak się wydaje – z charakteru petycji. Trafnie w doktrynie spo-
strzeżono, że w petycji istotny jest element żądania, a więc pewnego nacisku, skłania-
nia władz do czegoś347, we wniosku natomiast proponuje się władzy pewne działania, 
skarga z kolei zawiera krytykę określonego podmiotu. W petycji dominuje więc dzia-
łanie skierowane na osiągnięcie założonych celów. H. Izdebski twierdzi, że w petycji 
obok przedstawienia problemu istotne jest też wskazanie proponowanego sposobu 
jego rozwiązania, co najmniej przez zajęcie stanowiska przez właściwy organ. Autor 
wskazuje, że naturalną różnicą pomiędzy wnioskami i petycjami powinien być zbio-
rowy charakter petycji348.

 Skargę od petycji odróżnia wyraźnie jej treść. Skarga – ze swej natury – stanowi 
formę wystąpienia krytycznego. Różnice między skargą i wnioskiem wskazuje Z. Ja-
nowicz: „skargę wnosi się przeciw czynnościom będącym w toku lub już dokonanym 
albo przeciw istniejącym sytuacjom (np. bezczynność organu). Wniosek natomiast 
ma znaczenie prewencyjne, profilaktyczne, zmierza bowiem do usunięcia pewnych 
nieprawidłowości, uchybień czy braków w przyszłości. (…) Jest formą »inicjatywy 
obywatelskiej« i z reguły wnoszony jest w interesie społecznym” 349.

W praktyce o ocenie, czy pismo jest petycją, wnioskiem, czy skargą, będzie de-
cydować wiele elementów. Przede wszystkim należy brać pod uwagę zamiar auto-
ra. Przy tym, jeśli są wątpliwości co do przedmiotu, to należy wezwać wnoszącego 
do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści pisma. Pozwalają na to odpowiednio art. 7 
ust. 2 ustawy o petycjach oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia350.

Przyjmowanie oraz rozpoznawanie skarg i wniosków w NIK reguluje wspomniane 
zarządzenie w sprawie skarg i wniosków. Środki te można wnosić osobiście do pro-
tokołu, listownie lub za pomocą formularza dostępnego w BIP. Zgodnie z kpa człon-
kowie kierownictwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w wyzna-
czonym czasie. Informacje o tym oraz innych szczegółach dotyczących sposobu zała-
twiania skarg lub wniosków udostępniane są też telefonicznie. Rozpatrywanie skarg 

346 Podobnie M. Jaworska, Petycje…, dz. cyt., s. 66.
347 M. Jaworska twierdzi, że użyte w art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach pojęcie „żądanie” nadaje petycji w po-

równaniu z wnioskiem większą dozę kategoryczności, tamże, s 77.
348 H. Izdebski, Petycja jako instrument sprawnego rozwiązywania problemów społecznych w jednostkach 

samorządu terytorialnego – istotne różnice między wnioskiem i skargą, opubl. www.petycje.edu.pl/
uploads/drive/Petycje%20ekspertyza, s. 5–6. Zbiorowa petycja została określona w ustawie, ale jako 
jeden ze sposobów działania.

349 J. Zanowicz, Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwa Prawnicze PWN, War-
szawa 1999, s. 533.

350 Szerzej na temat różnic między tymi środkami patrz A. Korzeniowska-Polak, Petycje, wnioski i skar-
gi – rozgraniczenie pojęć i funkcji instytucji, [w:] Powszechne środki ochrony prawnej – skargi, wnioski 
i petycje, pod red. G. Sibigi i M. Błachuckiego, s. 33 i nast.
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należy do zadań poszczególnych jednostek kontrolnych, a całość koordynuje i spra-
wozdaje Prezesowi Wydział Skarg i Wniosków w Biurze Organizacyjnym. Ta komór-
ka organizacyjna przygotowuje projekt zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg 
kierowanych do NIK przez posłów, senatorów i radnych. Skargi i wnioski dotyczą-
ce działalności jednostek organizacyjnych NIK lub kontrolerów są załatwiane przez 
Wydział Kontroli Wewnętrznej w Departamencie Strategii lub przez inną jednostkę 
wskazaną przez Prezesa.

Prezes NIK z uwagi na to, że kieruje i odpowiada za działalność Izby, musi wie-
dzieć o sprawach istotnych. Do takich należą składane do Izby skargi lub wnioski 
dotyczące spraw ważnych dla kraju albo mające istotne znaczenie dla NIK. W tych 
wypadkach każdorazowo Prezes wskazuje jednostkę organizacyjną właściwą do za-
łatwienia sprawy (§ 7 zarządzenia w sprawie skarg i wniosków) .

Sposób załatwienia skargi lub wniosku jest wskazany w § 8 zarządzenia w sprawie 
skarg i wniosków. Ustalono tam, że załatwić je trzeba adekwatnie do sprawy przez:

1) zbadanie sprawy w trybie kontroli doraźnej;
2) zbadanie sprawy w trybie kontroli planowej;
3) zlecenie kontroli organom, o których mowa w art. 12 ustawy o NIK;
4) przekazanie sprawy organowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy;
5) wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia sprawy;
6) przekazanie sprawy innej jednostce organizacyjnej NIK do wiadomości;
7) udzielenie wyjaśnień osobie wnoszącej skargę lub wniosek;
8) odłożenie sprawy ad acta.
W toku postępowania prowadzonego w związku z rozpatrzeniem skargi lub wnio-

sku można występować do innych jednostek organizacyjnych o zajęcie stanowiska. 
W szczególności dotyczy to rozpoznania możliwości podjęcia kontroli w sprawach 
będących przedmiotem skargi lub wniosku (§ 14 ust. 2 zarządzenia w sprawie skarg 
i wniosków). W wypadku gdy omawiane środki prawne zostały skierowane do NIK 
omyłkowo albo do tzw. wiadomości, a ich przedmiot nie dotyczy kompetencji Izby, 
sprawa jest zgodnie z kpa przekazywana organowi właściwemu. W myśl § 8 ust. 1 
rozporządzenia, jeśli skargi i wnioski nie zawierają imienia i nazwiska, ewentualnie 
nazwy oraz adresu wnoszącego skargę, to pozostawia się je bez rozpoznania. Taka re-
gulacja z punktu widzenia formalizmu procesowego jest jak najbardziej prawidłowa. 
Nie można przecież odpowiedzieć nieznanemu wnioskodawcy. Nie oznacza to jednak 
braku możliwości wykorzystania treści anonimu, zwłaszcza gdy dotyczy ona kwestii 
istotnych z punktu widzenia ochrony zdrowia lub życia albo szeroko pojętego inte-
resu publicznego. Należy też pamiętać, że brak zwykłego adresu nie może być pod-
stawą pozostawienia skargi bez rozpoznania, jeśli została ona złożona elektronicz-
nie i skarżący wniósł o doręczenie odpowiedzi na wskazany adres elektroniczny albo 
korzysta z elektronicznej skrzynki podawczej.
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Skargę lub wniosek trzeba załatwić niezwłocznie, nie później niż w terminie mie-
siąca od ich wniesienia. Pewne odrębności zostały w przepisach zastosowane w od-
niesieniu do skarg i wniosków składanych przez parlamentarzystów i radnych. Z ty-
tułu sprawowanych funkcji są oni uprawnieni do podejmowania działań w interesie 
publicznym i swoich wyborców. Posłom i senatorom przysługuje prawo interwen-
cji w organach administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładach lub 
przedsiębiorstwach państwowych oraz organizacjach społecznych, a także jednost-
kach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia spraw, które wnoszą we własnym 
imieniu albo w imieniu wyborców351. NIK jednak nie należy do kręgu wymienionych 
podmiotów i dlatego indywidualnie parlamentarzyści nie mogą w tym trybie skutecz-
nie żądać przeprowadzenia kontroli. Przypomnieć warto, że podległość NIK Sejmo-
wi nie daje takiego prawa poszczególnym posłom lub senatorom. Pozostają im więc 
powszechne środki ochrony prawnej, przy korzystaniu z których są nieco uprzywi-
lejowani. Z art. 237 § 2 i art. 247 kpa wynika bowiem, że zawiadomienie o sposobie 
załatwienia wniesionych przez nich skargi lub wniosku powinno być przekazane nie 
później niż w terminie 14 dni. W doktrynie słusznie podkreślono, że tryb skargowy 
to jest inna forma działania niż interwencja poselska, dlatego „poseł powinien wska-
zać podstawę prawną swego wystąpienia, tak by nie było wątpliwości, jakie obowiąz-
ki ma wobec posła dany podmiot”352.

Rozpatrywanie skarg i wniosków składanych przez radnych odbywa się na tych 
samych zasadach jak w wypadku parlamentarzystów. Radni, spotykając się z wybor-
cami, mają szeroką wiedzę o mankamentach i problemach w działalności jednostek 
samorządu terytorialnego. Przekazują tę wiedzę organom kontroli – także Izbie – ze 
względu na potrzebę ustalenia stanu faktycznego i podjęcia działań zaradczych w ra-
zie stwierdzenia nieprawidłowości. Ze względu na szerokie kompetencje kontrolne 
NIK wobec samorządu terytorialnego i komunalnych osób prawnych skargi i wnioski 
radnych nie są rzadkim zjawiskiem.

Dane ze sprawozdania z działalności NIK wskazują, że w 2016 r. prawie 5% 
wszystkich skarg i wniosków, jakie wpłynęły do NIK, były autorstwa parlamenta-
rzystów i radnych353. Wśród tych wystąpień gros dotyczyło podjęcia kontroli działal-
ności organów samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej.

Skargi lub wnioski posłów, senatorów czy radnych nie mają mocy sprawczej w od-
niesieniu do podjęcia kontroli w określonym obszarze. Wnikliwa analiza tych środ-
ków prawnych doprowadza często – ze względu na wagę poruszanych w nich spraw 

351 Art. 20 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Dz. U. z 2016 r. poz. 1510, ze zm.
352 Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego…, dz. cyt., s. 528.
353 Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r., dz. cyt., s. 432, Z. Swoczyna, Sprawozdanie ze sposobu zała-

twiania skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli w Najwyższej Izbie Kontroli za 2015 
rok, opubl. www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-sposobie-zalatwiania-skarg-i-wnioskow-skladanych-do-
-izby, s. 54, 57–81.
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– do podjęcia kontroli. Jest to jednak kontrola całkowicie „zaprojektowana” przez 
kontrolerów NIK i podejmowana przez NIK z własnej inicjatywy. Dla podjęcia kon-
troli skargowej (doraźnej) wymagana jest zgoda Prezesa albo upoważnionego wice-
prezesa NIK. Jednostki kontrolne nie podejmują w tej kwestii samodzielnych decy-
zji. Podjęcie kontroli powinno mieścić się w terminie wskazanym w zawiadomieniu 
o sposobie rozpatrzenia skargi lub wniosku (§ 5 ust. 1 i 6 zarządzenia w sprawie 
skarg i wniosków). Dodatkowo należy powiadomić wnoszącego skargę lub wnio-
sek o wynikach kontroli. Regulacja taka – jak się wydaje – w znacznym stopniu za-
bezpiecza niezależność i apolityczność Izby. Chroni kontrolerów przed naciskami ze 
strony polityków.

Zarządzenie w sprawach skarg i wniosków nie dotyczy petycji. Do załatwiania pe-
tycji trzeba stosować tryb uregulowany w ustawie o petycjach. Właściwy do ich za-
łatwienia będzie wspomniany Wydział Skarg i Wniosków albo inna jednostka wska-
zana przez Prezesa. Z danych opublikowanych w sprawozdaniach z działalności NIK 
wynika, że w latach 2015–2016 nie wpłynęła do NIK żadna petycja, która mieściła-
by się w kompetencjach Izby. Jest to sytuacja zastanawiająca, bo przecież przedmiot 
i charakter tego środka ochrony prawnej z samej jego natury predysponują go do ini-
cjowania kontroli.

Konstrukcja prawa do skargi, w szczególności ograniczenie formalizmu, skłania 
niektóre osoby do nadużywania tego prawa. Z takimi przypadkami mamy do czynie-
nia w razie składania skarg zawierających sformułowania obraźliwe lub ponawiania 
skarg z pobudek pieniackich. Ponawianą skargę, którą wcześniej rozpatrzono i uzna-
no za bezzasadną, można pozostawić bez rozpoznania w myśl art. 239 kpa. Jednak 
w praktyce nie jest to łatwe. Autor takiej skargi zwykle rozszerza jej treść, nawet 
o mało istotny element, i w ten sposób eliminuje istnienie ustawowej przesłanki 
„braku wskazania nowych okoliczności”, pozwalającej na pozostawienie skargi bez 
odpowiedzi. Podobne trudności wywołuje załatwianie skargi lub wniosku, w których 
znajdują się sformułowania znieważające lub wręcz wulgaryzmy. Przepisy kpa milczą 
na temat załatwiania takiej sprawy. Inaczej traktuje ją art. 41a § 4 Prawa o ustroju 
sądów powszechnych, pozwalając na pozostawienie bez rozpatrzenia takiej skargi 
lub wniosku z powiadomieniem skarżącego lub wnioskodawcy o przyczynie nieroz-
poznania skargi lub wniosku. W tym stanie rzeczy uzasadniony jest postulat de lege 
ferenda o ujednolicenie regulacji i pozostawienie organowi więcej swobody do de-
cydowania o racjonalności ponawiania odpowiedzi w sprawach skarg pieniackich.

W literaturze zwracano uwagę na wątpliwości, jakie budzi kwestia nadzoru i kon-
troli nad przyjmowaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków kierowanych do NIK. 
Przyjmując wykładnię literalną art. 257 kpa należałoby stosować także w stosunku 
do NIK. Jednak zwierzchni nadzór w tych sprawach, sprawowany przez Prezesa Rady 
Ministrów, pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnie gwarantowaną niezależnością 
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NIK wobec władzy wykonawczej. W praktyce przyjęto, że dane o sposobie przyjmo-
wania i załatwiania skarg przez NIK przedstawiane są w sprawozdaniu z działalności 
NIK, które co roku jest przedkładane do rozpatrzenia Sejmowi354.

5.4. Wykorzystanie skarg i wniosków w postępowaniu kontrolnym

Ustawa o NIK nie określa zakresu zastosowania kierowanych do Izby petycji, 
skarg czy wniosków. Ustawodawca zaznaczył jednak, że z informacji zawartych w tre-
ści skarg i wniosków trzeba korzystać na etapie przygotowania kontroli – art. 28 
ust. 2 pkt 2 ustawy o NIK. Jest to bowiem źródło wiedzy o sposobie zorganizowania 
i działalności podmiotów kontrolowanych. Dlatego korespondencja w tych sprawach 
jest skrupulatnie analizowana w ramach czynności planowania, przygotowywania 
i przeprowadzania kontroli.

Udział społeczeństwa w życiu publicznym i aktywność ludzi, w zakresie kontro-
lowania władz publicznych z wywiązywania się z nałożonych na nie zadań, zwięk-
sza częstotliwość korzystania z powszechnych środków ochrony prawnej. Rośnie 
więc liczba wpływających do NIK skarg i wniosków o charakterze actionis popularis. 
Są one elementem kontroli społecznej i pozwalają na zasygnalizowanie konieczno-
ści podjęcia działań kontrolnych przez instytucje kontroli państwowej355. J. Jagielski 
podkreśla, że w kontroli społecznej „Polem badań i ocen jest celowość i przydatność 
społeczna realizowanych zadań i osiąganych efektów. W kontroli społecznej istotny-
mi miernikami są m.in. takie parametry, jak: dobra czy zła administracja, przyjazność 
i dostępność dla obywatela, uwzględnianie społecznego kontekstu przy rozwiązywa-
niu problemów, a nie tylko stosowanie suchej litery prawa”356. Zdaniem tego autora 
„Kontrola społeczna nie może pretendować do wiodącej roli, tym niemniej stanowi 
ona niezbędne uzupełnienie instytucji kontroli państwowej”357.

Skargi i wnioski są w działaniach Izby ważnym elementem, branym pod uwagę przy 
analizie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolowa-
nych oraz przy typowaniu jednostek do kontroli. W dokumentacji skargowej zawarte 
są często opinie bezpośrednich odbiorców o jakości usług świadczonych przez admini-
strację oraz wnioski o obszarach, które należałoby usprawnić. Kontrolujący mogą więc 
poszerzyć swoją wiedzę na temat efektywności realizowanych programów społecznych 
lub gospodarczych oraz wykorzystania środków publicznych. Swoiste wskazówki o sła-
bych punktach w działalności kontrolowanej przyspieszają proces kontrolny i obiekty-
wizują ocenę przedstawianą w dokumentach pokontrolnych.

354 E. Jarzęcka-Siwik, Instytucja skarg, wniosków…, dz. cyt., s. 599–600.
355 Szeroko na temat kontroli społecznej wypowiadała się M. Tabernacka, Kontrola społeczna administra-

cji publicznej, Kontrola Państwowa 2013/ 2, s. 84–86.
356 J. Jagielski, Kontrola administracji..., dz. cyt., s. 147.
357 Tamże s. 149.



145 

Najnowsze dane o zakresie wykorzystania skarg i wniosków w praktyce kon-
trolnej NIK prezentuje sprawozdanie z działalności Izby w 2016 r. Wynika z niego, 
że w 2016 r. do NIK wpłynęło 5321 skarg i wniosków. Sprawy te były przedmiotem 
analiz, wykonanych w Wydziale Skarg i Wniosków, pod kątem wykorzystania w po-
stępowaniach kontrolnych problematyki opisanej w tych wystąpieniach. W rezulta-
cie dla wskazanych tematów kontroli przekazano 219 spraw358.

5.5. Skargi i wnioski dotyczące kontrolerów  
lub jednostek organizacyjnych NIK

Odrębnie należy omówić skargi i wnioski dotyczące bezpośrednio NIK i jej pra-
cowników. Podstawowe standardy pracy Izby to profesjonalizm, bezstronność, obiek-
tywizm i sprawna organizacja. Zapewniają one jakość procesów kontrolnych, w tym 
dokonanie prawidłowych ustaleń faktycznych i ocen oraz sformułowanie ważnych 
wniosków i uwag w razie stwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanej działalno-
ści. NIK jako instytucja zaufania publicznego powinna promować standardy rzetelnej 
pracy. Chodzi tu o precyzję przekazu w dokumentach pokontrolnych adresowanych 
do władz publicznych i do opinii publicznej. Od tego zależy autorytet NIK i społecz-
ny odbiór rezultatów pracy naczelnego organu kontroli państwowej i zatrudnionych 
w nim kontrolerów.

Każda skarga na kontrolera lub na jednostkę organizacyjną NIK może wskazy-
wać na błędy i niewłaściwe realizowanie zadań kontrolnych przez jednostki orga-
nizacyjne NIK, na nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych lub niegodne 
zachowanie się przez pracowników. Wniosek zaś może zwracać uwagę na potrzebę 
usprawnienia pracy jednostki organizacyjnej. Są one przekazywane bezpośrednio 
Prezesowi NIK. Takich wypadków w praktyce jest niewiele, niemniej zdarzają się. 
Z uzyskanych przeze mnie danych wynika, że np. w 2015 r. do NIK wpłynęły łącznie 
24 skargi na kontrolerów lub jednostki organizacyjne NIK i dotyczyły niewłaściwego 
zachowywania się kontrolerów oraz naruszenia obowiązków służbowych kontrolera, 
w tym nieprawidłowości w sposobie prowadzenia postępowania kontrolnego. Po ich 
rozpoznaniu 10 skarg zostało uznanych za zasadne i podjęto działania w celu wyeli-
minowania nieprawidłowości, zawiadamiając o tym skarżących359.

Zawiadomienie skarżącego o sposobie załatwienia skargi lub wniosku nie oznacza 
automatycznie załatwienia sprawy, która legła u podstaw skorzystania z tych środ-
ków ochrony prawnej. Skarga może dotyczyć okoliczności uzasadniających podejrze-
nie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego lub innego zachowania się kontrolera, 

358 Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r., dz. cyt., s. 431.
359 Trzeba wskazać, że w 2015 r. w Izbie funkcjonowały 34 jednostki, w których zatrudniano 1665 pracow-

ników, w tym 1194 kontrolerów – patrz Sprawozdanie z działalności NIK za 2015 r., dz. cyt., s. 17–19.
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którym naraża na szwank autorytet NIK. W takich wypadkach Prezes decyduje, czy 
należy wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec mianowanego kontrolera, czy też 
w inny sposób zareagować na przekazane w skardze sygnały360. Skarga lub wniosek 
samoistnie nie powodują wszczęcia postępowania w sprawach pracowniczych. Nie 
mogą też wpłynąć na zmianę rezultatów kontroli przedstawionych w dokumentach 
kontrolnych. Nawet uwzględnienie skargi nie może doprowadzić do zmiany treści 
dokumentów pokontrolnych, gdy proces kontrolny został zakończony. Dotyczy to za-
równo wystąpienia pokontrolnego adresowanego do podmiotów kontrolowanych, 
zawierającego oceny, uwagi i wnioski dotyczące kontrolowanej działalności, jak i in-
formacji o wynikach kontroli kierowanej do Sejmu, Prezydenta, Premiera i innych 
organów władzy oraz przekazywanych do wiadomości publicznej. 

360 Odpowiedzialność dyscyplinarna nie dotyczy kontrolerów zatrudnionych na czas określony w opar-
ciu o umowę o pracę. Prezes w takich wypadkach może zdecydować o rozwiązaniu stosunku pracy. 
Może też obniżyć ocenę kwalifikacyjną mianowanemu kontrolerowi.
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III.1. Podstawowe zasady postępowania kontrolnego

1.1. Rola podstawowych zasad prawa w postępowaniu kontrolnym

Wyodrębnianie zasad w systemie prawnym, czy tylko określonej gałęzi prawa, 
ma swoje głębokie uzasadnienie. Wyznaczenie kręgu zasad podstawowych pozwala 
na uporządkowanie regulacji przyjętej w określonej dziedzinie. Innymi słowy, zasady 
podstawowe wskazują adresatom norm prawnych pewne dyrektywy interpretacyjne. 
Chodzi o wskazanie sposobu dekodowania norm prawnych, które kształtują wpro-
wadzone tą regulacją instytucje prawne, a także sposobu zastosowania w praktyce 
owych instytucji łącznie z wypełnianiem luk prawnych, jeżeli takie zostaną stwier-
dzone.

Zasady podstawowe mają też znaczenie propedeutyczne. Ich przedstawienie i wy-
jaśnienie pozwala łatwo wprowadzić zainteresowanych w podstawowe zagadnienia 
będące przedmiotem regulacji. W zależności od potrzeb może to być tylko zasygna-
lizowanie wybranych problemów, albo nieco pogłębiony proces dydaktyczny. W tym 
drugim wypadku rozpoczęcie wykładu od analizy treści zasad podstawowych pozwa-
la na uporządkowanie omawianej materii i zwięzłość przekazu. Znajomość zasad po-
zwala lepiej zrozumieć cel i istotę regulacji.

Wreszcie określenie katalogu zasad podstawowych może wynikać z tradycji, ak-
ceptowanej aksjologii i zamierzeń legislatywy. Często te zasady wynikają z przemy-
śleń prawodawcy i swój wyraz mają w uzasadnieniu projektowanego aktu norma-
tywnego. Zasady wyrażają określone wzorce zachowania dla ich adresatów, zarówno 
jeśli chodzi o tworzenie prawa, jak i jego stosowanie. Ta szczególna rola zasad prawa 
wyraża się m.in. w tym, że:

„a) wyznaczają one kierunek działań prawodawczych (…) wskazują pewne spo-
soby ukształtowania określonych instytucji prawnych;

b) ukierunkowują proces interpretacji przepisów prawnych;
c) wskazują kierunki stosowania prawa, w szczególności sposoby czynienia użyt-

ku z tzw. luzów decyzyjnych”361. W ten sposób następuje harmonijne ukształtowanie 
prawnego modelu określonej instytucji.

Pojęcie „zasady prawa” nie zostało zdefiniowane w żadnym akcie normatywnym. 
W nauce prawa także nie wypracowano jednolitej definicji generalnie uznanej i ak-
ceptowanej przez badaczy. Co więcej, nie ma ścisłych reguł klasyfikowania zasad 
prawa. Nie przeczy tym spostrzeżeniom nawet sytuacja odnosząca się do utworze-

361 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 188.
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nia katalogu zasad prawa przez samego prawodawcę, np. przez ich skodyfikowanie 
w odrębnym rozdziale aktu normatywnego. Dlatego dla dyskursu naukowego waż-
ne jest, aby twórca proponowanego przez siebie katalogu zasad wskazał kryteria ich 
wydzielenia. Takim kryterium może być znaczenie i waga pewnych spraw, a także re-
alizacja określonych celów. Przy klasyfikowaniu zasad zawsze może bowiem wystę-
pować element subiektywizmu badacza związany z jego własną oceną danej regu-
lacji prawnej. Przedmiotem dyskusji są nie tylko kryteria wydzielenia zasad, ale też 
ich treść i funkcje, które powinny spełniać w sferze objętej regulacją prawną. Z tego 
punktu widzenia w doktrynie przyjęto podział zasad prawa na dwie grupy:

– zasady w znaczeniu opisowym jako wzorzec dla ukształtowania jakiejś instytu-
cji prawnej. Zasady te są rekonstruowane na podstawie analizy szeregu konkretnych 
przepisów metodą indukcji – od szczegółu do ogółu. Istotą tej analizy jest stwierdze-
nie, że pewna instytucja została ukształtowana w ściśle określony sposób. Zasady 
w znaczeniu opisowym nie wyrażają ocen ani dyrektyw362;

– zasady w znaczeniu dyrektywalnym, czyli normy obowiązujące o charakterze 
fundamentalnym w danym porządku prawnym lub w jakiejś gałęzi prawa. „Zasady 
te są wytycznymi postępowania, a mówiąc o nich nie stwierdzamy tego, co jest, ale 
wskazujemy, co być powinno. Zasady te mają szczególny charakter, ponieważ mu-
szą się w nich mieścić inne normy postępowania”363. Są one czasem wprost zapisane 
w treści przepisów, które mogą być zebrane w odrębnym rozdziale.

Podzielam pogląd, że podstawowe znaczenie w odniesieniu do zasad prawa ma 
ich postać w ujęciu dyrektywalnym. W doktrynie wskazuje się, że w tym znaczeniu 
zasada prawa określa jakąś, z pewnego względu, szczególnie doniosłą dyrektywę po-
stępowania, która ma charakter nadrzędny w stosunku do innych norm w obrębie 
systemu prawnego, m.in. ze względu na jej szczególnie wyraźne uzasadnienie aksjo-
logiczne w jakichś ocenach doniosłych dla konstruowania danego systemu prawnego. 
Ta doniosłość polega na wywodzeniu z normy zasadniczej innych norm prawnych, 
ustaleniu cech danej instytucji prawnej, wyrażaniu wartości uznawanych za podsta-
wowe w nauce i judykaturze364.

Zdefiniowanie pojęcia „zasady prawa” – jak wynika z literatury – jest zadaniem 
niezwykle trudnym365. Generalnie można powiedzieć, że zasadą jest norma o szcze-
gólnym znaczeniu i doniosłości dla danego systemu lub gałęzi prawa stanowiąca pod-
stawę konstrukcji poszczególnych instytucji prawnych przyjętych w określonych ak-

362 T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, Warszawa 1995, s. 65–66.
363 Tamże.
364 Patrz M. Zieliński, Zasady i wartości konstytucyjne, [w:] Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 

1997 roku, Materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach  
(27–29 maja 2010 r.), red. A. Bałaban, P. Mijal, Szczecin 2011, s. 22–23.

365 Por. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 116.
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tach normatywnych. Z natury rzeczy zasada powinna być trwała i wyrażać uznawane 
wartości, bo z niej wynikają konkretne i szczegółowe rozwiązania prawne. Zasady 
stanowią też punkt odniesienia dla orzecznictwa.

Na potrzeby niżej przedstawionych rozważań – jak się wydaje – wystarczy takie 
ogólne wskazanie znaczenia używanego dalej pojęcia „podstawowe zasady prawa” 
lub krócej „podstawowe zasady” odnoszącego się do uregulowanego w ustawie o NIK 
postępowania kontrolnego. Pojęciem tym będę więc posługiwać się bardziej intuicyj-
nie, koncentrując się na istocie sprawy. Takie zastrzeżenie jest niezbędne ponieważ 
krąg podstawowych zasad postępowania kontrolnego nie jest zamknięty i raz na za-
wsze ustalony. W doktrynie zagadnienia związane z określeniem zasad postępowa-
nia kontrolnego były przedstawiane w różnym ujęciu366. Niektóre zasady są na nowo 
odkrywane i komentowane, inne zaś ze względu na zmianę uwarunkowań prawnych 
i ustrojowych straciły swoje znaczenie367. Dyskusja na temat określenia katalogu za-
sad postępowania nie została zakończona. Przedstawiona niżej propozycja określe-
nia hierarchii tych zasad jest tylko jednym z głosów w tej dyskusji.

1.2. Katalog podstawowych zasad postępowania kontrolnego

Ustawa o NIK nie zawiera rozdziału, w którym bezpośrednio wyrażone zostałyby 
podstawowe zasady w postępowaniu kontrolnym. Podejmując próbę sformułowania 
ich katalogu, przyjmuję, że powinny one w sposób normatywny wyrażać pewne war-
tości systemowe i standardy postępowania oraz pozwolić na ogólną charakterystykę 
procesu kontrolnego, który jest udziałem naczelnego organu kontroli państwowej.

Pierwszym przyjętym przeze mnie kryterium wyodrębnienia zasad rządzących 
postępowaniem kontrolnym jest umiejscowienie w systemie prawa norm wyraża-
jących te zasady. Drugim kryterium jest sposób wyrażenia podstawowej zasady, tj.: 
explicite w tekście prawnym lub implicite przez wnioskowanie z przepisów zawar-
tych w akcie prawnym. Wreszcie trzecim kryterium jest kwestia doniosłości wyod-
rębnionej zasady dla modelu procesu kontrolnego przyjętego dla realizacji funkcji 
kontrolnej NIK368. Przy tym założenia konstrukcyjne tego modelu muszą obejmo-

366 Patrz R. Padrak, Zasady postępowania kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, Kontrola Państwowa 
2003/4 s. 24 i nast., E. Jarzęcka-Siwik, Stosowanie środków dowodowych w postępowaniu kontrolnym 
Najwyższej Izby Kontroli, Kontrola Państwowa 1996/4, s. 3–6.

367 Patrz L. Murat, Nauka o kontroli..., dz. cyt., s. 27–28.
368 Mowa tu tylko o postępowaniu kontrolnym NIK, ponieważ proces kontrolny w innych organach kon-

troli nie został uregulowany całościowo w taki sposób, aby można było mówić o jego prawnym mo-
delu. Por. J. Jagielski, Z problematyki procedur kontrolnych, Kontrola Państwowa z 2002/1. Autor pod-
kreśla, że „W odniesieniu do zdecydowanej większości form i instytucji kontroli mamy do czynienia 
z konglomeratem różnych rozwiązań prawnych dotyczących w mniejszym lub większym stopniu po-
szczególnych elementów postępowania kontrolnego, które jednak są dość odległe od ustanowienia 
jasnej i klarownej procedury związanej z realizacją zadań i funkcji danego rodzaju kontroli. (…) Na tym 

Elżbieta Jarzęcka-Siwik 1. Podstawowe zasady postępowania kontrolnego 



152

CZĘŚĆ III POSTĘPOWANIE KONTROLNE

wać: skuteczność kontroli rozumianą jako osiągnięcie celów kontroli, sprawiedliwość 
procesową polegającą na takim wypracowaniu reguł procesu, aby spełnione zostały 
konstytucyjne i międzynarodowe standardy rzetelnego postępowania, a także gwa-
rancje dla podmiotów kontrolowanych w związku z korzystaniem z przysługujących 
im środków ochrony ich uprawnień. W oparciu o te kryteria można wyróżnić 3 gru-
py zasad podstawowych369:
1) zasady ustrojowe wynikające z Konstytucji RP, w tym:

– zasada praworządności,
– zasada kolegialności,
– zasada niezależności,

 2) dyrektywy wyrażone wprost w przepisach ustawy o NIK:
– zasada legalności,
– zasada bezstronności (obiektywizmu),
– zasada prawdy materialnej,

3)  reguły wynikające z innych przepisów szczególnych regulujących model postępo-
wania kontrolnego NIK:
– zasada ochrony praw kontrolowanego,
– zasada podmiotowości,
– zasada ograniczonej jawności,
– zasada pisemności,
– zasada sprawności postępowania.
1.2.1. Zasada praworządności jest naczelną zasadą ustrojową. Wynika z niej, 

że organy władzy publicznej – w tym także organy kontroli – muszą działać na pod-
stawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji). Zasada ta miała istotne znaczenie dla 
wprowadzenia obecnego modelu postępowania kontrolnego w NIK, który zgodnie 
z nakazem konstytucyjnym, wynikającym z art. 207, musiał mieć swoją podstawę 
w ustawie. Jednak już na poziomie konstytucyjnym wyznaczone zostały granice in-
gerencji w działalność podmiotu kontrolowanego. Ustawodawca jedynie te granice 
uściślił. Jak słusznie zwraca uwagę J. Jagielski, instytucje kontrolne „w wykonywaniu 

tle zupełnie odrębnie i wyjątkowo przedstawia się sytuacja Najwyższej Izby Kontroli, w przypadku 
której przepisy prawne szeroko normują kwestie postępowania kontrolnego. Regulacja tej materii 
ma swoje źródło w dyrektywie konstytucyjnej. Konstytucja stwierdza mianowicie (art. 207), że tryb 
działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa”, s. 10.

369 Przedstawiając ten katalog podkreślam, że jest to wyłącznie moja propozycja i nie oczekuję w żaden 
sposób uznania jej za powszechnie akceptowaną. Nie jest to również prezentacja stanowiska NIK. 
Inni autorzy albo ograniczyli ten katalog, wskazując jako naczelne zasady: prawdy obiektywnej, pod-
miotowości, kontradyktoryjności, pisemności – por. W. Robaczyński, [w:] Komentarz…, dz. cyt., s. 73, 
albo rozszerzyli, wskazując dodatkowo np. zasadę swobodnej oceny dowodów, dwuinstancyjności, 
ograniczonego formalizmu, kompleksowości – R. Padrak, Zasady postępowania kontrolnego…, dz. cyt.,  
s. 24 i nast.
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swoich zadań i kompetencji nie mogą postępować w sposób dowolny i według usta-
nowionych przez siebie reguł, lecz muszą kierować się określonymi – mniej lub bar-
dziej szczegółowo – zasadami ustalonymi w przepisach prawnych. Inaczej mówiąc, 
sposób, forma, tryb wypełniania funkcji kontroli musi mieć swoje wyraźne opar-
cie w obowiązującym prawie i powinny one być w miarę precyzyjnie ukształtowa-
ne przez przepisy prawne. To zaś prowadzi do konieczności ujmowania działalności 
kontrolnej w ramy sformalizowanych procedur”370. Oznacza to generalny nakaz prze-
strzegania prawa w postępowaniu kontrolnym. Mam tu na myśli cały system prawa, 
a nie tylko przepisy odnoszące się wprost do procedury kontrolnej.

Z zasady praworządności wynikają ograniczenia zarówno dla organu, jak też dla 
jego funkcjonariuszy. Kontrolerzy NIK nie mogą więc wykraczać poza granice wyzna-
czonego podmiotowego i przedmiotowego zakresu kontroli, a czynności kontrolne 
muszą wykonywać w sposób określony w przepisach prawa. Naruszenie tego obo-
wiązku prowadzi do bezprawności działania kontrolujących i może pociągać za sobą 
odpowiedzialność dyscyplinarną, a w niektórych sytuacjach także cywilną lub karną.

1.2.2. O zasadzie kolegialności działania była już mowa w rozdziale I.5. W tym 
miejscu warto podkreślić jednak, że kolegialność działania występuje praktycznie 
na każdym etapie postępowania – począwszy od planowania kontroli, poprzez jej 
przygotowanie, aż do opracowania wyników kontroli i przedstawienia ich w wystą-
pieniu pokontrolnym, a później w informacji o wynikach kontroli.

1.2.3. Zasada niezależności także była już prezentowana371. Najważniejsza kwe-
stia, która wynika z tej zasady dla procedury kontrolnej, dotyczy braku możliwości 
ingerowania w dokonywanie przez kontrolerów NIK ustaleń faktycznych oraz opra-
cowanie i prezentację wyników kontroli. Izba ma w tym zakresie autonomię w pro-
wadzeniu badań kontrolnych. Co więcej, tylko Sejm lub jego organy mogą skutecznie 
zainicjować podjęcie kontroli we wskazanym przez siebie zakresie. Przy tym jednak 
żaden organ władzy – nawet Sejm – nie może narzucić Izbie metodyki prowadzenia 
badań kontrolnych.

 1.2.4. Zasada legalności często w piśmiennictwie jest utożsamiana z zasadą pra-
worządności, a pojęcia te są stosowane jako równoważne. Dla potrzeb moich rozwa-
żań, zgodnie z przyjętymi wyżej kryteriami dyferencjacji zasad prawnych rządzących 
postępowaniem kontrolnym, przyjmuję jednak, że legalizm w postępowaniu kontrol-
nym jest pojęciem odnoszącym się do stosowania instytucji i środków prawnych wy-
rażonych w ustawie o NIK, niezbędnych dla ukształtowania modelu procedury, która 
najpełniej pozwoli zrealizować funkcję kontrolną NIK.

370 J. Jagielski, Z problematyki procedur…, dz. cyt., s. 6.
371 Patrz szerzej rozdział I.1. Pozycja ustrojowa NIK.
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Zasada ta została wyrażona w art. 27 ustawy o NIK. Z przepisu tego wynika, że po-
stępowanie kontrolne przeprowadza się według przepisów zawartych w ustawie 
o NIK. Treść tej normy prawnej przede wszystkim wskazuje na zupełność regulacji 
w odniesieniu do opisu środków, które NIK stosuje, wykonując funkcję kontrolną. 
Oznacza to, że w odniesieniu do praw i obowiązków osób trzecich kompetencje Izby 
są ograniczone tylko do takich czynności, które zostały określone w ustawie o NIK, 
i które trzeba przeprowadzać zgodnie z przepisami określającymi ich istotę. Dalej 
oznacza, że w tym zakresie wspomniana regulacja ustawowa jest zupełna i brak jest 
odwołania się do innych przepisów ustawowych. Nie ma więc podstaw ku temu, aby 
w procedurze kontrolnej domniemywać istnienie kompetencji kontrolnych (np. co 
do kontroli podmiotów prywatnych poza zakresem określonym w art. 2 ust. 3 usta-
wy o NIK), a w sprawach nieuregulowanych stosować odpowiednio inne ustawy372. 
Nie można „poprawiać” ustawodawcy, dopuszczając stosowanie instytucji nieprze-
widzianych w ustawie o NIK373. Nie oznacza to jednak, że w toku kontroli stosować 
wolno jedynie ustawę o NIK. Już z zasady praworządności wynika konieczność prze-
strzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, o ochronie danych osobo-
wych czy też o języku polskim. Podobnie rzecz się ma ze stosowaniem przepisów 
wykonawczych. Mam tu na myśli przede wszystkim wydane, na podstawie delegacji 
zawartej w art. 65 ustawy o NIK, zarządzenie w sprawie kontroli. Zarządzenie to ma 
ograniczony zakres przedmiotowy i w istocie dotyczy spraw wewnętrznych. Precy-
zuje i konkretyzuje poszczególne elementy postępowania w fazie planowania i przy-
gotowania kontroli. W szczególności wskazuje elementy programu oraz tematyki 
kontroli, a także określa rolę poszczególnych kontrolerów w przygotowaniu i prze-
prowadzeniu kontroli.

Ze względu na zupełność regulacji odnoszącej się do zakresu kompetencji NIK 
może pojawić się problem ze stosowaniem zasady legalności w odniesieniu do prze-
prowadzenia i udokumentowania czynności dowodowych, w których zastosowa-
ny zostanie środek dowodowy nieopisany w ustawie o NIK. Przykładem może być 
eksperyment procesowy lub badanie próbki. Przypomnę, że ustawodawca, określa-
jąc w art. 35 ust. 2 ustawy o NIK katalog dowodów, uczynił go otwartym, używając 
sformułowania „dowodami są w szczególności...”. Powstaje zatem pytanie o dopusz-
czalność stosowania analogii, przez czerpanie wzorów z innych przepisów proce-
duralnych. Wnioskowanie przez analogię dotyczy przecież tych sytuacji, które nie 

372 Przykładowo, ustawa o NIK nie przewiduje w postępowaniu instytucji pełnomocnika podmiotu kon-
trolowanego. Nie można więc ustanowić pełnomocnika z powołaniem się na przepisy procedury ad-
ministracyjnej, cywilnej lub karnej. Patrz Uzasadnienie do projektu ustawy nowelizującej (druk sejmo-
wy nr 1349), opubl. www.sejm.gov.pl

373 Por. Z. Doda, Węzłowe problemy postępowania kontrolnego w świetle ustawy o Najwyższej Izbie Kontro-
li, Kontrola Państwowa 1995/5, s. 13.
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są wprost uregulowane w przepisach prawa, lecz w swej istocie są bardzo zbliżo-
ne do sytuacji unormowanych w innej ustawie. Uważam, że kierowanie się analogią 
w tym wypadku nie jest zabronione, pod warunkiem że nie wypacza modelu postę-
powania kontrolnego i nie ogranicza uprawnień uczestników postępowania lub osób 
trzecich374.

1.2.5. Zasada bezstronności (obiektywizmu) wyraża się w obowiązku rzetel-
nego i bezstronnego ustalania stanu faktycznego oraz dokumentowania czynności. 
Został ten obowiązek wprost wyrażony w art. 71 pkt 1 i 2 ustawy o NIK. Nadto kon-
troler, składając ślubowanie przed Prezesem NIK, ślubuje wykonywać swoje obo-
wiązki „sumiennie, bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą”. Zasada ta impli-
kuje określone zachowanie się kontrolera w toku kontroli. Ma ona swoje odniesienie 
do wszystkich etapów postępowania. Bardzo istotne jest jej przestrzeganie w fazie 
postępowania dowodowego oraz na etapie formułowania ocen w wystąpieniu po-
kontrolnym. Wyniki kontroli muszą być oparte na materiale dowodowym zebranym 
w aktach kontroli. Warto powtórzyć, że „Wszystkie subiektywne odczucia i spostrze-
żenia mogą pobudzać kontrolera do zwiększenia wysiłków w zakresie korzystania 
z przysługującej mu inicjatywy dowodowej. W żadnym razie jednak nie mogą służyć 
za podstawę konstruowania uwag, wniosków i ocen dotyczących działalności kontro-
lowanej jednostki. Ocena kontrolowanej działalności (…) musi opierać się na obiek-
tywnie sprawdzalnych ustaleniach, zaś proces badawczy musi być oparty na logicz-
nym rozumowaniu i racjonalnych przesłankach. ”375.

Kontroler wykonujący czynności dowodowe powinien obiektywnie zauważyć 
i zbadać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść jed-
nostki kontrolowanej. Nie wolno mu antycypować, że w działalności kontrolowane-
go występują błędy. Nawet dokonując analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, 
powinien przyjmować racjonalny osąd. W przestrzeganiu omawianej zasady podsta-
wową rolę gra zwykła ludzka uczciwość. Z międzynarodowych standardów INTOSAI 
wynika, że kontroler nie może zatajać faktów lub wyolbrzymiać niewielkich uchy-
bień. Materiał dowodowy – szczególnie przedstawiany przez jednostki kontrolowa-
ne – powinien być zweryfikowany i poddany krytycznej ocenie376. Gwarancją prze-
strzegania tej zasady powinny być wiedza oraz takie cechy kontrolera, jak uczciwość 
i rzetelność.

Przy dokumentowaniu wyników kontroli kontroler nie może dowolnie prowa-
dzić akt kontroli i wybiórczo włączać do nich dowody, pomijając te, które nie pasu-
ją do z góry założonej tezy. Zobowiązany jest do udostępnienia akt kontroli osobom 

374 Zob. K. Marszał, Proces karny, Wydawnictwo Volumen, Katowice 1992, s. 25.
375 E. Jarzęcka-Siwik, Stosowanie środków dowodowych…, dz. cyt., s. 5.
376 Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań na podstawie standardów kontroli INTOSAI i prak-

tyki, ISSAI 3000, opublikowano http://www.nik.gov.pl/plik/id,2047.pdf.
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uprawnionym, działającym z ramienia jednostki kontrolowanej i realizacji tego obo-
wiązku nie może unikać.

Dokumenty kontrolne – zwłaszcza zawierające wyniki kontroli – powinny mieć 
treść bardzo wyważoną. Ze standardów wynika, iż „Wiarygodność sprawozdania 
znacznie się poprawia, kiedy dowody są przedstawiane w sposób bezstronny. Spra-
wozdanie powinno być uczciwe, przedstawiać wyniki kontroli z zachowaniem dy-
stansu i nie powinno wprowadzać w błąd. (…) Obiektywizm można zdefiniować jako 
»bezstronność, wyważenie i neutralność«”377. Podczas podejmowania decyzji doty-
czących zakresu, dowodów kontroli, znaczenia obserwacji i wniosków kontroler musi 
zachować neutralne i obiektywne podejście.

Kontroler nie powinien angażować się w żadną działalność, która mogłaby bu-
dzić podejrzenia co do istnienia konfliktu interesów. Nie może też kierować się żad-
ną ideologią przy załatwianiu spraw służbowych. Zabezpieczeniem zasady obiek-
tywizmu jest możliwość wyłączenia kontrolera z postępowania kontrolnego z po-
wodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o NIK lub gdy wątpliwości dotyczą 
jego bezstronności (art. 31 ust. 2). Chodzi tu o wykazanie, że istnienie pewnych wię-
zi: rodzinnych, towarzyskich, emocjonalnych lub zawodowych, łączących kontrolera 
z innymi osobami, których dotyczą wyniki postępowania kontrolnego, może powo-
dować, że te wyniki zostaną zniekształcone. O wyłączeniu (z powodów wyżej wspo-
mnianych) z postępowania wszystkich kontrolerów z jednostki organizacyjnej NIK 
decyduje Prezes NIK na wniosek albo z urzędu. Wyłączeniu – na wniosek kierownika 
jednostki kontrolowanej – podlega również biegły lub specjalista powołany w toku 
postępowania (art. 49 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o NIK). Instytucja 
wyłączenia pozwala na wyeliminowanie z udziału w postępowaniu „osób, które – 
choćby tylko potencjalnie – mogłyby być uznane za osobiście zainteresowane okre-
ślonym wynikiem kontroli”378.

1.2.6. Zasada prawdy materialnej znalazła swój wyraz w art. 28 i 35 ust. 1 usta-
wy o NIK. Pierwszy z tych przepisów wskazuje, że celem postępowanie kontrolnego 
jest ustalenie stanu faktycznego kontrolowanej działalności, a dopiero w dalszej ko-
lejności dokonanie oceny. Bazą dla realizacji pełnego celu kontroli są więc ustalenia 
faktyczne. Przy tym chodzi jedynie o dokonanie ustaleń zgodnych z rzeczywistością, 
tj. odpowiadających prawdzie.

Stan faktyczny w zakresie działalności jednostki kontrolowanej może być usta-
lony tylko na podstawie zebranych w toku postępowania dowodów – art. 35 ust. 1 
ustawy o NIK. Dowody te powinny być prawidłowo ocenione według reguł swobod-

377 Tamże.
378 W. Robaczyński, [w:] Komentarz…, dz. cyt., s. 84. Więcej na temat instytucji wyłączenia patrz rozdział 
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nej, a nie dowolnej oceny. Ustawodawca wskazał środki dowodowe, ale ich nie okre-
ślił wyczerpująco, pozostawiając wybór i inicjatywę kontrolerowi. Nie jest to jednak 
inicjatywa nieograniczona. Trzeba podkreślić, że realizacja zasady ustalania praw-
dy materialnej nie może odbywać się „za wszelką cenę” tj. z użyciem wszystkich do-
stępnych – choć niekoniecznie prawnie dopuszczalnych – metod i środków dowo-
dowych. Ustawowe zakazy dowodowe (względne lub bezwzględne) eliminują moż-
liwości przeprowadzenia dowodu kosztem dotarcia do prawdy materialnej. Drugie 
ograniczenie ma podłoże prakseologiczne i dotyczy sprawności działania. Postępo-
wanie kontrolne ma swoje cele i wynikającą z tego specyfikę. Generalnie można po-
wiedzieć, że dowody powinny być zebrane w terminie wskazanym w upoważnieniu 
do kontroli. Zatem swoboda w podejmowaniu inicjatywy dowodowej jest limitowana 
dyrektywą skutecznego działania. „Skoro ustawodawca nakazuje takie prowadzenie 
postępowania kontrolnego, aby został osiągnięty określony cel, to kontroler obowią-
zany jest do takiego korzystania ze swych kompetencji, aby możliwe było urzeczy-
wistnienie tego celu”379.

Patrząc w kontekście celu postępowania kontrolnego, dostrzegam, że uzależnie-
nie rezultatów kontroli od wyników postępowania dowodowego jest swoistą gwaran-
cją dla kontrolowanego. Kontroler nie może ustawiać się w pozycji śledczego i dążyć 
jedynie do wykrycia nieprawidłowości w jednostce kontrolowanej. Jeśli takowych 
nie ma, to ocena powinna być pozytywna. Jeżeli jednak okaże się, że takie nieprawi-
dłowości istnieją, to kontroler powinien zbadać ich przyczyny, zakres i skutki oraz 
wskazać osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy. W aktach kontroli natomiast po-
winien zebrać przekonujące dowody wskazujące na owe nieprawidłowości, które 
mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osób odpowie-
dzialnych za te nieprawidłowości.

1.2.7. Zasada ochrony praw kontrolowanego. W praktyce często spotykamy wy-
powiedzi o kontradyktoryjności postępowania kontrolnego. Jest to oczywiście pew-
ne uproszczenie, ponieważ kontradyktoryjność w czystej postaci w postępowaniu 
kontrolnym nie występuje. Z punktu widzenia klasycznych procedur powszechnie 
uznawaną wartością jest prowadzenie sporu równouprawnionych stron przed nie-
zawisłym i bezstronnym sądem. Takiej sytuacji nie ma w czasie kontroli. Namiastka 
sporu, która pojawia się w postępowaniu kontrolnym w niektórych sytuacjach, słu-
ży przede wszystkim ochronie praw kontrolowanego i dążeniu do prawdy380. Może 
się to przejawiać w niezgodności stawianych tez czy też zderzeniu się różnych sta-
nowisk. Wartością podstawową jest tutaj prawidłowe ustalenie stanu faktycznego. 

379 E. Jarzęcka-Siwik, Stosowanie środków dowodowych…, dz. cyt., s. 5.
380 R. Padrak wskazuje na niezasadność posługiwania się pojęciem kontradyktoryjność w postępowaniu 

kontrolnym i postuluje posługiwanie się pojęciem „zasady prawa do wysłuchania” – patrz R. Padrak, 
Postępowanie kontrolne NIK. Komentarz, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2012, s. 57.
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Nie można zaprzeczyć, że najlepsze efekty w wyjaśnianiu spornych zagadnień osią-
ga się w czasie dyskusji i przekonywania o słuszności swego stanowiska popartego 
dowodami. W ten sposób wzmacnia się w postępowaniu kontrolnym rolę podmiotu 
kontrolowanego i chroni jego interesy. Zwraca się na to uwagę w doktrynie. Warto 
przytoczyć tu pogląd J. Jagielskiego, który twierdzi, że „Procedura kontrolna powin-
na być traktowana jako swoiste, odrębne od administracyjnego postępowanie, obej-
mujące cały ciąg czynności sprawdzających i oceniających, zakończonych ustaleniem 
wyniku kontroli oraz podjęciem określonych oddziaływań pokontrolnych. Postępo-
wanie takie powinno uwzględniać zasadę kontradyktoryjności i przewidywać odpo-
wiednie możliwości weryfikacji działań kontrolera, w tym ustalenia wyników i podję-
tych czynności i aktów pokontrolnych”381. Najlepszym sposobem weryfikacji ustaleń 
kontroli jest aktywny udział kierownika jednostki kontrolowanej w całym postępo-
waniu kontrolnym. Skoro ocena ma dotyczyć działalności, za którą ponosi odpowie-
dzialność, to wskazane jest, aby miał baczenie, czy ustalenia faktyczne są prawidło-
we. Służy temu zarówno uczestniczenie w czynnościach dowodowych, jak również 
składanie zastrzeżeń, o ile mają one na celu obiektywizację wyników kontroli pre-
zentowanych w wystąpieniu pokontrolnym.

Wydaje się, że takie rozumienie ochrony praw kontrolowanego w postępowa-
niu kontrolnym jest uzasadnione, zwłaszcza że to ustawa o NIK „dokonała istotnego 
zwrotu w stronę wzmocnienia pozycji jednostki kontrolowanej w całej procedurze 
kontrolnej”382. Jednocześnie z punktu widzenia pryncypiów ustrojowych państwa 
„jest potrzeba zapewnienia w procesie kontroli pewnej ochrony podmiotowi kontro-
lowanemu i umożliwienia mu przeciwstawienia się ustaleniom kontroli i wynikają-
cym zeń wnioskom, zarzutom, zaleceniom itd. Chodzi tu o to, że podmiot kontrolo-
wany nie może w państwie prawa być zdany na niekwestionowany i jednostronny 
osąd kontrolującego i postawiony w roli biernego odbiorcy ustaleń wyników kontro-
li i oddziaływania pokontrolnego ze strony kontrolującego. Każdy kontrolowany ma 
wszakże swoje cele i zadania, interesy, a także określone prawa, które predestynują 
go do tego, aby w ramach sprawdzania przez kontrolę i w stosunku do formułowa-
nych przez nią ocen mógł przedstawić swoje stanowisko, w tym również polegające 
na zakwestionowaniu prawidłowości działania kontrolera oraz dokonanych przez 
niego ustaleń i ocen. Procedura kontrolna ma służyć właśnie stworzeniu formalnych 
możliwości realizowania tego szeroko rozumianego uprawnienia podmiotu kontro-
lowanego do przedstawiania swojego stanowiska i punktu widzenia w sprawie”383.

381 J. Jagielski, Z problematyki procedur…, dz. cyt. s. 15.
382 W. Robaczyński Wybrane zagadnienia postępowania odwoławczego w Najwyższej Izbie Kontroli (Głos 

w dyskusji na marginesie artykułu Rafała Padraka) Kontrola Państwowa 2003/1, s. 28.
383 J. Jagielski, Z problematyki procedur…, dz. cyt., s. 6. W doktrynie prowadzono dyskusję na temat dwuin-

stancyjności postępowania kontrolnego. Uważam jednak, że trudno mówić o dwuinstancyjności, skoro 
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1.2.8. Zasadę podmiotowości wywodzi się z różnych przepisów rozdziału III 
ustawy o NIK. Wynika z nich, że stroną postępowania jest konkretna jednostka kon-
trolowana, której działalność w określonym zakresie jest przedmiotem badań kon-
trolnych. Wybór jednostek do kontroli często odbywa się już na etapie planowania 
lub przygotowywania kontroli. Jednostkę kontrolowaną reprezentuje jej kierownik. 
Definicja ustawowa kierownika jednostki kontrolowanej jest zawarta w art. 2a pkt 3 
ustawy o NIK. Określenie podmiotu kontroli przez wskazanie nazwy i adresu jednost-
ki kontrolowanej jest jednym z elementów upoważnienia do kontroli (art. 30 ust. 4 
pkt 5 ustawy o NIK). Podjęcie kontroli w konkretnej jednostce oznacza, że wszyst-
kie czynności kontrolne muszą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z działalno-
ścią tej jednostki, a oceny formułowane w wystąpieniu pokontrolnym mogą dotyczyć 
wyłącznie tej jednostki. W praktyce trzeba bardzo uważać, aby nie naruszyć tej zasa-
dy, zwłaszcza w wypadkach, gdy kontrola dotyka relacji pomiędzy kontrolowanym 
a innymi podmiotami. Przykładem może być sprawowanie nadzoru przez jednostkę 
kontrolowaną nad podlegającymi jej podmiotami albo wykonanie zobowiązań zacią-
gniętych przez jednostkę kontrolowaną. Zwykle jakość nadzoru czy sposób realizacji 
zobowiązań rzutuje na rezultaty działalności nadzorowanego czy kontrahenta. W ta-
kich wypadkach trzeba pilnować, żeby dokonana ocena, choć jest kierowana do kie-
rownika jednostki kontrolowanej, nie oddziaływała na sytuację innego podmiotu.

1.2.9. Zasada ograniczonej jawności wynika z faktu, że wszelkie dane, z który-
mi pracownicy NIK zapoznali się w związku z wykonywaniem obowiązków służbo-
wych, są objęte tajemnicą kontrolerską, chyba że zostały one podane do publicznej 
wiadomości albo z zachowania tej tajemnicy zwolnił pracownika Prezes NIK lub sąd 
właściwy do rozpatrzenia sprawy. Zatem informacje o ustaleniach kontroli nie mogą 
być w sposób dowolny udostępniane, ponieważ obowiązuje ochrona danych o dzia-
łalności podmiotu kontrolowanego. Wzmocnieniem tej ochrony jest tzw. jawność 
wewnętrzna w postępowaniu kontrolnym. Dotyczy ona udostępniania akt kontroli. 
Prawo zapoznania się z aktami kontroli – z zastrzeżeniem, że nie naruszy to innych 
tajemnic ustawowych – ma kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez nie-
go upoważniona, także pracownik NIK w ramach wykonywania zadań służbowych, 
a inne osoby tylko wyjątkowo, gdy zgodę na to wyrazi Prezes NIK. Akta należy rów-
nież udostępnić organom władzy publicznej, jeśli przepisy określające działalność 
tych organów zobowiązują NIK do pomocy w wykonaniu ich zadań. Chodzi tu np.  
o sądy i organy ścigania.

nie ma odrębnych organów rozpatrujących sprawę. Wszak Komisja rozstrzygająca jest w strukturze 
NIK. Szerzej na temat tej dyskusji patrz Niezgódka-Medek M., W sprawie zasady dwuinstancyjności 
w postępowaniu kontrolnym (Polemika), Kontrola Państwowa 2003/4.
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Przez wiele lat występował problem udostępniania akt zakończonego postępowa-
nia kontrolnego. Utrzymywał się pogląd o obowiązku udostępniania akt zakończonej 
sprawy w trybie dostępu do informacji publicznej384. Sytuacja się zmieniła po zmia-
nie linii orzeczniczej NSA w wyrokach z 28 października 2009 r., I OSK 714/09, oraz 
z 16 kwietnia 2010 r., I OSK 83/10385, w których stwierdził, że akt sprawy nie moż-
na żądać, składając wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Sąd wskazał, 
że art. 3 ust. 1 pkt 2 udip normuje uprawnienia wglądu do dokumentów urzędo-
wych. Ani przepis ten, ani pozostałe normy udip nie regulują dostępu do całości akt 
sprawy jako zbioru dokumentów.

Obowiązek upubliczniania dokumentów przez NIK został sformułowany w art. 10 
ustawy o NIK, przede wszystkim w odniesieniu do dokumentów przekazywanych Sej-
mowi oraz do wystąpień pokontrolnych. Na tle tej regulacji zgodzić się trzeba z poglą-
dem, iż „w odniesieniu do funkcjonowania NIK standardem wynikającym z art. 204 
Konstytucji RP i art. 7–10 ustawy o NIK, nie jest jawność postępowania kontrolnego, 
lecz jawność rezultatów prowadzonych kontroli”386. Przy tym regułą powinno być 
upublicznianie wyników kontroli w postaci ostatecznej wersji wystąpienia pokon-
trolnego, bowiem w wyniku uwzględnienia zastrzeżeń może ono ulec istotnej mody-
fikacji. W ten oto sposób można mówić o jawności, ale ograniczonej.

1.2.10. Zasada pisemności wskazuje, że właściwą formą utrwalenia czynności 
kontrolnych jest forma pisemna. Wprawdzie ustawodawca dopuszcza ustne złożenie 
oświadczenia lub wyjaśnienia, lecz ich przyjęcie musi być udokumentowane protoko-
łem. Przyjęcie przez ustawodawcę zasady pisemności w postępowaniu kontrolnym 
wiąże się z formą dokumentowania czynności dowodowych w formie protokołu ak-
tami kontroli oraz przekazywaniem uprawnionym podmiotom wystąpienia pokon-
trolnego i innych dokumentów zawierających wyniki kontroli. Utrwalanie na piśmie 
podejmowanych czynności kontrolnych spełnia funkcję informacyjną i gwarancyjną. 
Pozwala na odtworzenie treści i przebiegu czynności oraz na właściwe przygotowa-
nie się do ewentualnego złożenia zastrzeżeń. Poza tym ułatwia uczestnikom kontroli 
przekazywanie sobie dokładnych i jednolitych informacji.

 Zasada pisemności pozwala na potwierdzenie dochowania wymogów ustawo-
wych, od których uzależniona jest skuteczność dokonania czynności kontrolnej. 

384 Por. wyrok NSA z 8 lutego 2005 r., OSK 1113/04, wyrok NSA z 6 marca 2008 r., I OSK 1918/07, wy-
rok NSA z 13 stycznia 2011 r., I OSK 440/10, wyrok WSA w Warszawie z 19 maja 2008 r., II SA/
Wa 2171/07, wyrok WSA w Łodzi z 11 marca 2009 r., II SA/Łd 974/08, wyrok WSA w Krakowie 
z 28 września 2010 r., II SAB/Kr 70/08, wyrok WSA w Łodzi z 6 lipca 2011 r., II SAB/Łd 22/11, wyrok 
WSA w Gorzowie Wlkp. z 5 września 2012 r., II SAB/Go 31/12, wyrok WSA w Gdańsku z 4 kwietnia 
2013 r., II SAB/Gd 7/13, wszystkie powołane wyroki opublikowano w CBOSA.

385 Obydwa wyroki opublikowano w CBOSA.
386 R. Padrak, Zasady postępowania…, dz. cyt., s. 47–48.
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Chodzi tu przede wszystkim o potwierdzenie daty czynności i zachowania terminu  
dla skuteczności danej czynności. Na piśmie, w formie protokołu, muszą być udoku-
mentowane wyniki wskazanych w ustawie czynności dowodowych (np. oględziny, 
odebranie ustnych wyjaśnień lub oświadczenia czy przesłuchanie świadka). Upo-
ważnienie do kontroli ma też formę pisemną. Wystąpienie pokontrolne, zastrzeże-
nia do niego oraz uchwały dotyczące rozpatrzenia zastrzeżeń także muszą być spo-
rządzone na piśmie.

Zasada pisemności zostaje zachowana również w odniesieniu do elektronicznej 
formy dokumentowania czynności kontrolnych i przebiegu kontroli oraz przechowy-
wania ich zapisu w wersji elektronicznej na nośnikach danych Mają tu zastosowanie 
przepisy dotyczące elektronicznego podpisu, na mocy których bezpieczny podpis 
elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu wywołuje takie 
same skutki prawne jak podpis własnoręczny387. W zależności od kogo ten dokument 
będzie pochodził, będzie on miał charakter dokumentu prywatnego lub urzędowego.

1.2.11. Zasada sprawności postępowania wynika z planowania czynności i okre-
ślania ich czasochłonności. Kontrolerzy mają obowiązek terminowego wykonywania 
zadań tak, aby cel kontroli został osiągnięty możliwie szybko i bez zbędnego nakładu 
pracy uczestników kontroli. Realizacji tej zasady służy ustawowe określenie niektó-
rych terminów oraz sposobu ich obliczania. Sprawności ma służyć również określa-
nie niektórych porządkowych terminów przez kontrolera, np. dotyczących złożenia 
wyjaśnień, dokonania ekspertyzy lub stawiennictwa świadka.

1.3. Stosowanie podstawowych zasad prawa w praktyce

Jak już wcześniej wskazałam, zasady podstawowe określają model procesu kon-
trolnego oraz stanowią wytyczne co do postępowania jednostek kontrolujących. Po-
magają zrozumieć znaczenie przyjętych w ustawie o NIK szczegółowych rozwiązań 
w odniesieniu do przygotowania i przeprowadzenia kontroli oraz monitorowania re-
alizacji jej wyników. Bez właściwego rozumienia znaczenia tych zasad dla interpre-
towania przepisów regulujących postępowanie kontrolne nie może być mowy o pra-
widłowym wykonywaniu obowiązków służbowych przez kontrolerów NIK i osią-
gnięciu celów kontroli.

387 Od 1 lipca 2016 r. w odniesieniu do podpisu elektronicznego w polskim systemie prawnym obowiązują 
przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicz-
nej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym nr 910/2014 
z 23 lipca 2014 r. opubl. w Dz. Urz. UE z 28 sierpnia 2014 r., które zastąpiło ustawę z 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz. U. z 2013 r. poz. 262, ze zm. uchyloną ustawą z 5 września 
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
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Ze względu na ogólny i abstrakcyjny charakter zasad podstawowych w praktyce 
często pojawiają się wątpliwości, jak należy stosować poszczególne przepisy w razie 
zaistnienia konfliktu z podstawowymi zasadami postępowania kontrolnego. Pierw-
szą i podstawową wskazówką jest tu dyrektywa interpretowania wszystkich norm 
prawnych w sposób zgodny z zasadami podstawowymi. Problem pojawia się też 
w sytuacji konfliktu różnych zasad. Tu z kolei trzeba dokonać ważenia racji przema-
wiających za lub przeciw zastosowaniu zasady. Nie jest to oczywiście zabieg prosty. 
Chodzi o to, że zasady mogą być realizowane w różnym czasie i w różnym stopniu. 
Generalny postulat maksymalnej realizacji zasad jest oczywiście powinnością, dla-
tego stosując poszczególne zasady, trzeba realizować je w jak największym stopniu 
przy uwzględnieniu możliwości prawnych i faktycznych. Pomocne będzie tu z pew-
nością stosowanie ogólnie znanych dyrektyw wykładni prawa388.

Na koniec trzeba podkreślić, że respektowanie sprecyzowanych zasad postępo-
wania kontrolnego stanowi podstawę oceny prawidłowości postępowania kontrolu-
jących i to zarówno w trakcie postępowania zastrzeżeniowego, jak i po zakończeniu 
kontroli – w odbiorze interesariuszy, do których kierowana jest treść dokumentów 
kontrolnych. 

Elżbieta Jarzęcka-Siwik

III.2. Rodzaje kontroli

2.1. Systematyka kontroli prezentowana w nauce administracji

Kontrola w powszechnym rozumieniu kojarzy się z instytucjami (organami), któ-
re przeprowadzają określone czynności badawcze, albo z funkcją tych organów ro-
zumianą jako zorganizowana i celowa działalność skierowana na sprawdzanie i oce-
nianie wypełniania zadań w określonym obszarze. Ze względu na dużą liczbę i różno-
rodny charakter organów kontrolujących jest zrozumiałe i oczywiste podejmowanie 
różnych prób usystematyzowania działalności kontrolnej. Często w różnych źródłach 
nauki administracji czy nauk o zarządzaniu można spotkać posługiwanie się poję-
ciem kontrola z określeniem przymiotnikowym, wynikającym z przyjętego podzia-
łu działań kontrolnych. Taki element charakteryzujący kontrolę wynika z przyjętych 
kryteriów klasyfikacyjnych. Przy tym podstawowa działalność i samo pojęcie kontroli 

388 Więcej na temat rozwiązywania konfliktów w zakresie stosowania zasad prawa i innych przepisów  
– patrz L. Morawski, Zasady wykładni…, dz. cyt., s. 117–120.
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nie zmienia swego znaczenia. Jest to w dalszym ciągu proces ustalania faktów i po-
równywania ich ze stanem oczekiwanym (określonymi wyznacznikami) oraz doko-
nywania oceny i formułowania ewentualnych wniosków pokontrolnych.

U podstaw wprowadzenia systematyki w rozważaniach o rodzajach kontroli za-
wsze leży dobór kryteriów podziału. Szczegółowość tych podziałów zależy oczywi-
ście od wyznaczenia przez autora granic analizowanej materii. W nauce administracji 
zwraca się uwagę, że szeroki podział na różne odmiany kontroli pojawia się wraz ze 
wskazaniem obszarów spraw, których kontrola dotyczy. Można wtedy mówić o kon-
troli podatkowej, finansowej, celnej, granicznej, drogowej, sanitarnej, weterynaryjnej 
i in.389. Podobnie z punktu widzenia podmiotu podejmującego kontrolę, zajmującego 
odpowiednie miejsce w systemie organów państwa i w trójpodziale władzy, można 
mówić o kontroli parlamentarnej, państwowej, rządowej czy sądowej.

W doktrynie prawa administracyjnego można spotkać różne kryteria wyróżnie-
nia rodzajów kontroli. Może to być zakres kontroli w odniesieniu do całej działalno-
ści jednostki kontrolowanej, etap działania, a nawet czas lub miejsce wykonywania 
kontroli. Należy jednak wskazać, że wszystkie proponowane podziały zależą w grun-
cie rzeczy od nieostrych i raczej indywidualnie dobieranych kryteriów. Dodatkowo 
stopień szczegółowości proponowanej systematyki zależy od przyjmowania dalszych 
podziałów i wskazywania typów kontroli właściwych dla danego rodzaju działań 
kontrolnych.

Często wskazywanym w literaturze kryterium podziału kontroli jest zakres 
przedmiotu poddanego badaniom kontrolnym. W oparciu o to kryterium wskazuje 
się na kontrolę kompleksową (zupełną) oraz problemową (fragmentaryczną). Kon-
trola kompleksowa obejmuje całokształt działalności podmiotu kontrolowanego,  
a w szczególności organizację, kompetencje, sposób wykonywania zadań i ich finan-
sowanie. Kontrola problemowa zaś nastawiona jest na badania i ocenę wybranych, 
ściśle określonych celów. Kontrola problemowa ma zwykle profil wyspecjalizowany 
i powinna dostarczyć pogłębionych analiz kontrolowanych zagadnień. Mankamen-
tem jest to, że nie ma tu oceny kontrolowanego na tle jego całej działalności, a „wy-
niki kontroli mogą być uważane za niepełne i wyrwane z kontekstu”390.

Trzeba zaznaczyć, że przeprowadzenie tych kontroli może nastąpić jedynie w za-
kresie kompetencji przyznanych kontrolującemu. O ile przy kontroli problemowej 
kwestia ta nie jest może szczególnie istotna, gdyż zawsze zakres kompetencji kontro-
lującego pozwoli na wyznaczenie konkretnego obszaru problemowego poddanego 
kontroli, o tyle przy kontroli kompleksowej sytuacja się komplikuje. Trzeba pamiętać, 
że nie ma w systemie organów państwowych „wszechkontrolera”, który byłby upraw-

389 Patrz J. Jagielski, Kontrola administracji…, dz. cyt., s. 39.
390 J. Jagielski, Kontrola administracji…, dz. cyt., s. 40.
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niony do podejmowania kontroli kompleksowej w odniesieniu do każdej jednostki 
kontrolowanej i to przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów kontroli, tj. zgodności 
z prawem, celowości, gospodarności i rzetelności. Możliwość podjęcia takiej kontroli 
dotyczy jedynie nielicznych wypadków. Przykładowo, biorąc pod uwagę przedmio-
towy zakres kontroli, uprawnioną do przeprowadzenia kontroli kompleksowej jest 
NIK w odniesieniu do działalności organów administracji rządowej. Kompleksową 
kontrolą została nazwana przez ustawodawcę kontrola gospodarki finansowej jed-
nostek samorządu terytorialnego podejmowana przez RIO, co najmniej raz na czte-
ry lata, na podstawie art. 7 ustawy o RIO. Tu jednak można mieć wątpliwości co do 
zupełności kontroli, skoro jej przedmiotem jest jedynie gospodarka finansowa jed-
nostki kontrolowanej.

Innym spotykanym często kryterium podziału kontroli jest sposób jej prowadze-
nia. Tak wyróżnia się: kontrolę bezpośrednią i pośrednią. W trakcie kontroli bez-
pośredniej kontrolujący zapoznaje się z działalnością podmiotu kontrolowanego 
po zbadaniu prowadzonej działalności, co z reguły odbywa się w miejscu jej prowa-
dzenia. Najprostszym przykładem takiej kontroli jest ta sprawowana przez organy 
inspekcyjne, np. Inspekcję Transportu Drogowego. Tymczasem kontrola pośrednia 
obejmuje sprawdzenie i ocenę podmiotu kontrolowanego na podstawie dostarczo-
nych dokumentów oraz dostępnych badań i analiz. To wygodny sposób przeprowa-
dzania czynności kontrolnych bez angażowania i zakłócania toku pracy kontrolo-
wanego. Pozostaje jednak większe ryzyko co do prawidłowości ustaleń i wyników 
kontroli. Przykładem takiej kontroli może być w pewnych sytuacjach kontrola po-
datkowa.

Ze względu na etap wkraczania w działalność kontrolowanego rozróżnia się kon-
trolę wstępną, faktyczną i następczą391. Zadaniem kontroli wstępnej jest sprawdzenie 
i ocena zamierzeń oraz działań pozostających jeszcze w fazie planowania. Sposób re-
alizowania określonego planu czy programu jest już przedmiotem kontroli faktycz-
nej, w której działania kontrolne podejmowane są w czasie realizowania czynności 
będących przedmiotem kontroli. Na tych etapach może się okazać, że kontrola jest 
tu tylko elementem nadzoru. Wydaje się, że kontrola wstępna pomaga w eliminowa-
niu błędów, ale to tylko skutek pozorny. W rzeczywistości dopóki zadanie nie zosta-
nie zrealizowane, nie wiadomo, jakie byłyby jego rzeczywiste efekty. Przy tym do-
datkowo kontroler bierze na siebie część odpowiedzialności za ocenę powodzenia 
danego zamierzenia. Znacznie większe znaczenie w praktyce ma kontrola następcza. 
Pozwala ona sprawdzić zarówno sposób przygotowania i wykonania zadań, jak i osią-
gnięcie przypisanych im celów. Wyniki tej kontroli zawierają pełną ocenę sprawdza-

391 Taki podział ze względu na sposób dokonywania kontroli wskazuje już w 1937 r. Z. Rugiewicz w swo-
ich wykładach wygłoszonych na kursach dla urzędników kontroli państwowej. Z. Rugiewicz, Kontrola 
Państwowa, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2009, s. 4–6.
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nej działalności, co wpływa na eliminowanie błędów w przyszłości. Problem może 
się jednak pojawić w związku z oceną dotyczącą ryzyka podjętych działań, zwłaszcza 
ryzyka gospodarczego i wynikających z niego skutków392.

Uwzględniając inicjatywę dotyczącą podjęcia kontroli, wyróżnia się kontro-
lę z urzędu lub kontrolę na wniosek. Kontrola z urzędu jest zwykle podejmowana 
z inicjatywy własnej podmiotu kontrolującego albo na zlecenie uprawnionego or-
ganu. Kontrola zlecona jest obligatoryjna, bo nakazana przepisami prawa. Takim 
przykładem kontroli z urzędu jest corocznie wykonywana kontrola budżetowa NIK, 
także kontrola podejmowana przez organy nadzoru budowlanego. Podjęcie kontro-
li na wniosek oznacza, że uruchomiona została inicjatywa zewnętrznego podmiotu 
uprawnionego do złożenia takiego wniosku. Przy tym wniosek nie jest środkiem, któ-
rego złożenie obliguje do podjęcia kontroli.

Typowy podział ze względu na usytuowanie podmiotu kontrolującego dotyczy 
kontroli zewnętrznej i wewnętrznej. Znaczenie ma tu relacja zachodząca pomiędzy 
kontrolującym a kontrolowanym. O kontroli wewnętrznej jest mowa, gdy podmiot 
kontrolujący należy do tej samej struktury organizacyjnej co podmiot kontrolowany. 
Kontrola zewnętrzna natomiast jest domeną podmiotu kontrolującego, usytuowane-
go poza strukturą organizacyjną podmiotu kontrolowanego.

2.2. Rodzaje kontroli podejmowanych przez NIK

2.2.1. Kontrole planowe. Kontrole w NIK podejmowane są głównie w oparciu 
o plan pracy NIK, który jest uchwalany przez Kolegium NIK, a następnie przesyła-
ny do Sejmu. Plan pracy od wielu już lat jest dokumentem publikowanym w BIP393. 
Zawiera on tematy kontroli, których podjęcie zlecił Sejm lub jego organy. Większość 
zapisanych w planie tematów kontroli to tematy przyjęte do realizacji z inicjatywy 
Izby, a wśród nich te, o których była mowa we wnioskach Prezydenta RP lub Prezesa 
Rady Ministrów. Wszystkie kontrole ujęte w planie nazywane są kontrolami plano-
wymi. Na ważny aspekt planowego charakteru działalności kontrolnej NIK zwrócono 
uwagę w doktrynie stwierdzając, że „Nadawanie podstawowego znaczenia planowej 
działalności NIK i ustawowe zagwarantowanie niezależności Kolegium NIK do okre-
ślenia kierunków jej działalności stanowi gwarancję bezstronnego wykonywania za-
dań przez naczelny organ kontroli państwowej. Rozwiązania te chronią również Izbę 
przed wykorzystywaniem jej do realizacji doraźnych celów politycznych”394.

Największą i podejmowaną w każdym roku kontrolą planową jest kontrola bu-
dżetowa. Wynika to z faktu, że Konstytucja oraz ustawa o NIK nakładają na Izbę obo-
wiązek przedłożenia Sejmowi analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki 

392 Podobnie E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna…, dz. cyt., s. 366.
393 Patrz plany opubl. od 2008 r. www.nik.gov.pl/kontrole/plan-pracy-nik/.
394 M. Niezgódka-Medkova [w:] Komentarz…, dz. cyt., s. 37.
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pieniężnej za rok poprzedni. Dokumenty te są niezbędne do wydania opinii w przed-
miocie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium, zgodnie z art. 226 ust. 2 Konstytu-
cji. Ze względu na wagę tej sprawy kontrola wykonania budżetu państwa zawsze jest 
traktowana jako główne zadanie kontrolne w NIK. Ta kontrola dotyczy sprawdzenia 
wykonania budżetu w poszczególnych jego częściach oraz planów finansowych pań-
stwowych funduszy celowych i agencji rządowych. Przykładowo w Planie pracy NIK 
na 2017 rok uwzględniono przeprowadzenie badań kontrolnych dotyczących wyko-
nania budżetu państwa w 2016 r. w 111 częściach budżetowych395.

Poza kontrolą budżetową w planie pracy na 2017 r. uwzględniono jeszcze 109 te-
matów do podjęcia w formie kontroli planowych oraz audyty w Europejskiej Orga-
nizacji Badań Jądrowych (CERN) i Radzie Europy. „Tematy tych kontroli zostały sfor-
mułowane w taki sposób, aby obszar badań kontrolnych był skoncentrowany wokół 
najistotniejszych problemów, zidentyfikowanych w trakcie prac planistycznych w po-
szczególnych obszarach funkcjonowania państwa”396.

Spośród wskazanych w planie pracy 109 kontroli planowych 86 jest realizowa-
nych jako kontrole koordynowane, a 23 jako niekoordynowane. Kontrolą koordyno-
waną jest kontrola przeprowadzana według jednego programu kontroli lub tematy-
ki kontroli doraźnej przez więcej niż jedną kontrolną jednostkę organizacyjną NIK. 
W praktyce chodzi o to, że kontrolą koordynowaną objętych jest wiele podmiotów 
kontrolowanych, a czynności kontrolne podejmują różne kontrolne jednostki organi-
zacyjne NIK – zgodnie ze swoją właściwością rzeczową i miejscową określoną w Sta-
tucie NIK i zarządzeniu Prezesa NIK dotyczącym organizacji wewnętrznej. Kontro-
le niekoordynowane prowadzone są przez jedną delegaturę lub departament, choć 
mogą obejmować kilka podmiotów kontrolowanych. Wielość podmiotów kontrolo-
wanych oznacza, że mamy do czynienia z wieloma kontrolami jednostkowymi i każda 
z tych kontroli musi być zakończona wystąpieniem pokontrolnym. Dla zobrazowania 
skali działań kontrolnych można przywołać dane ze sprawozdania z działalności NIK, 
z których wynika, że w 2016 r. Izba zakończyła postępowania kontrolne prowadzone 
w 1869 jednostkach kontrolowanych w ramach 105 kontroli planowych397.

W działalności kontrolnej NIK przestrzega standardów międzynarodowych opra-
cowanych przez INTOSAI. Wynika z nich, że do podstawowych zasad w kontroli fi-
nansów publicznych należy promowanie rozliczalności i przejrzystości procesów de-
cyzyjnych. Realizację tych zasad powinien zapewniać sprawny proces kontroli. Dla-
tego zgodnie z definicjami przyjętymi w międzynarodowych standardach kontrole 
planowe podejmowane przez NIK zaliczane są – w zależności od zakresu przedmio-

395 Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 rok, opubl. na stronie www.nik.gov.pl/plik/id,12578.pdf. 
Na temat kontroli budżetowej patrz rozdział II.2. Kontrola wykonania budżetu państwa.

396 Tamże, s. 5.
397 Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r., dz. cyt., s. 75.
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towego i celów, jakie mają być osiągnięte – do jednej z trzech kategorii określających 
dominujący typ kontroli398. Trzy główne typy kontroli w sektorze publicznym zde-
finiowano w następujący sposób: „Kontrola finansowa koncentruje się na badaniu, 
czy dane finansowe jednostki są prezentowane zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przepisami regulującymi gospo-
darkę finansową. W tym celu należy uzyskać wystarczające i odpowiednie dowody 
kontroli, na których podstawie kontroler będzie mógł sformułować opinię na temat 
tego, czy sprawozdania finansowe są wolne od istotnych zniekształceń spowodowa-
nych oszustwem lub błędem.

Kontrola wykonania zadań koncentruje się na obiektywnym badaniu, czy przed-
sięwzięcia publiczne, systemy, działania i programy są realizowane, a instytucje są za-
rządzane zgodnie z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności oraz czy istnie-
je możliwość poprawy w tej dziedzinie. Rezultaty ocenia się w odniesieniu do wska-
zanych wyżej określonych kryteriów, a przyczyny odchyleń od tych kryteriów i inne 
problemy poddaje się analizie. Celem jest udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania 
kontroli oraz dostarczenie zaleceń dotyczących działań naprawczych.

Kontrola zgodności koncentruje się na badaniu, czy przedmiot kontroli jest zgod-
ny z przyjętymi w charakterze kryteriów normami, wynikającymi z przepisów pra-
wa, ustalonych regulacji, uchwał budżetowych, polityk, kodeksów, umów oraz ogól-
nie uznanych zasad. W kontroli zgodności ocenia się, czy działania, transakcje finan-
sowe i informacje są we wszystkich istotnych aspektach zgodne z obowiązującymi 
normami”399.

Prezentując w sprawozdaniu wykonanie planu pracy, wskazano, że 64 tematy 
otrzymały kategorię kontroli wykonania zadań, 31 tematów kategorię kontroli zgod-
ności, a 4 tematy zaplanowano jako kontrole finansowe400.

2.2.2. Kontrole doraźne. Drugim rodzajem kontroli przeprowadzanych przez NIK 
są kontrole doraźne, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o NIK401. Charakteryzują 
się tym, że zwykle są to kontrole podejmowane raczej w szczególnych przypadkach. 
Często podejmowane są one, gdy istnieje potrzeba szybkiego zareagowania na pro-
blemy zgłaszane do NIK przez różne podmioty: obywateli, parlamentarzystów, a tak-
że organy władzy publicznej. Podjęcie kontroli doraźnej zależy od możliwości jed-

398 Patrz Międzynarodowe standardy ISSAI: Podstawowe zasady kontroli w sektorze publicznym (ISSAI 
100), Podstawowe zasady kontroli finansowej (ISSAI 200), Podstawowe zasady kontroli wykonania za-
dań (ISSAI 300), Podstawowe zasady kontroli zgodności (ISSAI 400) dostępne na stronie www.nik.gov.
pl/plik/id,10934.pdf.

399 Tamże ISSAI 100, s. 11.
400 Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r., dz. cyt., s. 74.
401 O historii tego pojęcia i wprowadzeniu go do ustawy o NIK szerzej patrz E. Jarzęcka-Siwik, M. Proksa, 

Przygotowanie i przeprowadzanie kontroli doraźnych... dz. cyt., s. 32–33.
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nostki kontrolnej, tj. od zasobów delegatury lub departamentu. Przeprowadza się 
je bowiem niejako w drugiej kolejności – po ustaleniu, że nie uniemożliwi to realiza-
cji zadań planowych. Kontrole doraźne nie są uwzględniane w planie pracy. Warto 
zaznaczyć, że mogą być prowadzone także jako kontrole koordynowane, choć takie 
sytuacje występują rzadko.

Na uprawnienie NIK do podejmowania kontroli doraźnych warto też popatrzeć 
w kontekście międzynarodowych standardów. Kontrole doraźne są w szczególności 
wyrazem autonomii naczelnych organów kontroli i szerokiej inicjatywy do podejmo-
wania przez nie działalności kontrolnej402. Przy tym nie ma przeszkód, aby kontrolę 
doraźną – w zależności od tego, na jakim przedmiocie badanie kontrolne się koncen-
truje – zaliczyć do jednej z wymienionych wcześniej kategorii kontroli: zgodności, 
wykonania zadań czy finansowej.

W ustawie o NIK kwestie związane z podjęciem kontroli doraźnej zostały uregu-
lowane tylko ogólnie. Z art. 28a ust. 2 ustawy o NIK wynika, że dla podjęcia decyzji 
o przeprowadzeniu kontroli doraźnej konieczna jest zgoda Prezesa NIK lub upoważ-
nionego wiceprezesa. Szczegółowe kwestie zostały uregulowane przez Prezesa NIK 
w zarządzeniu w sprawie kontroli, wydanym na podstawie ustawowego upoważnie-
nia zawartego w art. 65 ustawy o NIK. Z przepisów tego zarządzenia wynika, że o wy-
rażenie zgody na podjęcie kontroli doraźnej występuje dyrektor kontrolnej jednostki 
organizacyjnej w wypadku gdy uzna, że istnieje możliwość i zasadność podjęcia ta-
kiej kontroli, a samą kontrolę przeprowadza się na podstawie zatwierdzonej przez 
dyrektora tematyki kontroli. Wyjątkiem jest jednak kontrola specjalna, o podjęciu 
której decyduje wyłącznie Prezes NIK, wskazując też jednostkę koordynującą lub 
przeprowadzającą tę kontrolę. Wydaje się, że taki sposób inicjowania kontroli do-
raźnych jest racjonalny. „To dyrektorzy kontrolnych jednostek organizacyjnych (pod 
różnymi względami, np. konieczności rozpoznania określonych problemów, ale też 
zasobów kadrowych) są w stanie najlepiej ocenić potrzebę oraz realne możliwości 
podjęcia kontroli doraźnej, a także identyfikować i zarządzać ryzykiem związanym 
z realizacją zadań”403.

Kontrola specjalna jest jednym z rodzajów kontroli doraźnej. W powołanym za-
rządzeniu Prezes NIK wskazał rodzaje kontroli doraźnych przez określenie wypad-
ków, w których uzasadnione jest ich podjęcie. Mowa jest tam – poza kontrolą specjal-
ną – także o: kontroli rozpoznawczej, kontroli sprawdzającej, kontroli problemowej 
i kontroli skargowej.

402 Por. art. 8 Deklaracji z Limy przyjętej na IX Kongresie INTOSAI w 1977 r. Tekst Deklaracji został opubl. 
w Kontroli Państwowej z 1992/2. Aktualnie Deklaracja jest oznaczona jako ISSAI 1 i dostępna na stro-
nie www.issai.org/media/12901/issai_1_e.pdf.

403 E. Jarzęcka-Siwik, M. Proksa, Przygotowanie i przeprowadzanie kontroli doraźnych…, dz. cyt., s. 37.
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Prezes NIK decyduje o podjęciu kontroli specjalnej w razie potrzeby niezwłocz-
nego zbadania aktualnych zagadnień o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania 
państwa. Prezes NIK decyduje też o zakresie tej kontroli i zatwierdza jej tematykę. 
Jak sama nazwa wskazuje, kontrola ta może być podjęta wyjątkowo. Po wejściu w ży-
cie ustawy nowelizującej ustawę o NIK przeprowadzono jedną kontrolę specjalną, 
tj. D/14/505 Gospodarka finansowa Lasów Państwowych.

Kontrola rozpoznawcza jest pomyślana jako wstępne badanie określonych zagad-
nień dla przygotowania kontroli w szerszym zakresie podmiotowym i przedmioto-
wym. Chodzi o zebranie informacji, które byłyby pomocne do przygotowania kon-
troli planowej koordynowanej. W czasie kontroli rozpoznawczej kontrolerzy mogą 
poznać sposób funkcjonowania jednostki kontrolowanej i wykonywania przez nią 
zadań. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwala na sprawniejsze, bardziej skuteczne 
i oszczędne prowadzenie czynności w planowej kontroli koordynowanej, zwłaszcza 
w wypadku złożonych problemów dotychczas niekontrolowanych404.

Kontrolę sprawdzającą przeprowadza się, aby ustalić, czy i w jaki sposób zosta-
ły zrealizowane wyniki wcześniejszych kontroli, w szczególności jak wykorzystano 
uwagi i wnioski zawarte w wystąpieniach pokontrolnych. Ten rodzaj kontroli stano-
wi jeden z mechanizmów zapewnienia jakości działań kontrolnych w NIK, w szcze-
gólności właśnie przez monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych. Chodzi 
tu o wzmocnienie skuteczności kontroli, zwłaszcza że NIK nie dysponuje środkami 
władczymi pozwalającymi na egzekwowanie wykonania wniosków pokontrolnych.

Kontrola problemowa jest przeprowadzana w razie potrzeby zbadania określo-
nego problemu. Zakresem tej kontroli objęte są wybrane zagadnienia z działalności 
jednostki kontrolowanej np. dotyczących organizacji lub wydatkowania środków pu-
blicznych na realizację konkretnych zadań.

Wśród kontroli doraźnych najliczniejsze są kontrole skargowe, które są podejmo-
wane w związku ze skargami lub wnioskami składanymi do NIK. Jak już wcześniej 
była mowa, skargi i wnioski są środkami kontroli społecznej. Wskazywane są w nich 
istotne problemy dotykające obywateli. Analiza treści skarg i wniosków pozwala też 
wstępnie ocenić jakość usług publicznych. Generalnie można powiedzieć, że skar-
gi i wnioski są ważnym źródłem informacji o występowaniu negatywnych zjawisk 
w życiu społecznym i gospodarczym. Kontrole doraźne skargowe przeprowadza się 
w celu potwierdzenia lub wykluczenia zasadności formułowanych tam zarzutów lub 
postulatów. W każdym roku kontrole skargowe stanowią około 30% wszystkich kon-
troli doraźnych, co przekłada się na 2% skarg, wpływających do NIK405. Wszystkie 

404 Patrz, E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 56.
405 W 2014 r. było to 29,3% – patrz Sprawozdanie z działalności NIK w 2014 r., dz. cyt., s. 49, w 2015 r. 

32,6% – Sprawozdanie z działalności NIK w 2015 r., dz. cyt., s. 28, a w 2016 r. 29,3% – Sprawozdanie 
z działalności NIK w 2016 r., dz. cyt., s. 75.

Elżbieta Jarzęcka-Siwik 2. Rodzaje kontroli
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sprawy są rejestrowane w centralnej bazie skargowej i mogą zostać wykorzystane 
w działalności kontrolnej NIK na przestrzeni kilku lat.

Zdarza się, że pismo zawierające prośbę o zbadanie pewnego fragmentu działal-
ności określonej jednostki, mieszczącej się w zakresie kompetencji kontrolnych NIK, 
wpływa do NIK w czasie, gdy trwają prace przygotowawcze nad opracowaniem pro-
gramu kontroli planowej, przyjętej do realizacji w uchwalonym planie pracy. Ewi-
dentnie pismo takie należałoby potraktować jako wniosek o przeprowadzenie kon-
troli doraźnej. Powstaje zatem pytanie jak rozstrzygnąć ów pozorny „zbieg kontroli”. 
W takiej sytuacji nie ulega wątpliwości, że nie ma potrzeby podejmowania dwóch 
odrębnych kontroli, jeżeli ich zakres przedmiotowy miałby być tożsamy. Zagadnie-
nia ujęte we wniosku o przeprowadzenie kontroli doraźnej mogą przecież być ob-
jęte planowaną wcześniej kontrolą koordynowaną. Pogląd taki wydaje się w pełni 
uzasadniony. Po pierwsze, kontrole doraźne podejmowane poza planem pracy NIK 
przeprowadza się po dokonaniu analizy ich zasadności i ustaleniu, że kontrola nie 
wpłynie negatywnie na realizację pozostałych zadań. Po drugie zaś, taki sposób roz-
patrzenia wniosku jest dopuszczalny w świetle zasad określonych w zarządzeniu 
w sprawie skarg i wniosków (§ 8 tego zarządzenia). W literaturze zwracano już uwa-
gę na tę kwestię wskazując, że „W takim przypadku przygotowanie odrębnej kontroli 
doraźnej, wraz z koniecznością sporządzenia dla niej odrębnej tematyki kontroli oraz 
dokonania odrębnego procesu opiniowania i nadzorowania, przy wcześniejszym za-
planowaniu przeprowadzenia kontroli planowej w tym zakresie, byłoby niepotrzeb-
ną stratą czasu i środków, którymi dysponuje kontrolna jednostka organizacyjna”406.

Jeszcze raz trzeba podkreślić, że treści zawarte w korespondencji skargowej 
w pierwszej kolejności analizowane są w Izbie pod kątem możliwości zbadania spra-
wy w postępowaniu kontrolnym, w powiązaniu z realizowanym planem pracy NIK, 
dopiero w drugiej kolejności przez rozpoznanie możliwości podjęcia kontroli doraź-
nej skargowej.

Dla pokazania rozmiarów działań kontrolnych podejmowanych właśnie w ramach 
kontroli doraźnych trzeba powiedzieć, że w 2016 r. NIK zakończyła postępowania 
kontrolne prowadzone w 394 jednostkach kontrolowanych w ramach 116 takich 
kontroli. Wśród nich było 6 kontroli koordynowanych. Najliczniejszą grupę w tych 
116 kontrolach doraźnych stanowiły kontrole rozpoznawcze – 38 i kontrole skargo-
we – 34, dalej kontrole problemowe – 30 oraz kontrole sprawdzające – 14407.

Przedstawiając tę krótką charakterystykę kontroli doraźnych, trzeba podkreślić, 
że żaden przepis ustawy o NIK nie ogranicza zakresu badań kontrolnych tylko dlate-
go, że są one wykonywane w ramach tych kontroli. Oznacza to, że praktycznie każdą 

406 E. Jarzęcka-Siwik, M. Proksa, Przygotowanie i przeprowadzanie kontroli doraźnych…, dz. cyt., s. 43.
407 Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r., dz. cyt., s. 75,
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kwestię, która leży w kompetencjach kontrolnych NIK, można zbadać w trybie kon-
troli doraźnej.

Na tle charakterystyki kontroli doraźnej, uzupełnionej informacjami dotyczącymi 
przygotowania tej kontroli, o czym będzie mowa w dalszej części rozdziału, trzeba 
– moim zdaniem – sformułować tezę o potrzebie dalszego istotnego odformalizowa-
nia kontroli doraźnych. Uważam, że warto pomyśleć nad uproszczeniem trybu pro-
wadzenia kontroli doraźnych, choćby przez uproszczenie w przygotowaniu tematyki 
kontroli i sposobie prezentowania wyników kontroli. Kontrolę w trybie uproszczo-
nym przewiduje ustawa o kontroli w administracji rządowej408 i myślę, że ta regulacja 
może stanowić dobry punkt wyjściowy do dyskusji o potrzebie wprowadzenia zmian 
w sposobie uregulowania kontroli doraźnych podejmowanych przez NIK. Oczywiście 
zmiana taka musiałaby wiązać się ze zmianą ustawy o NIK, przynajmniej w odnie-
sieniu do prezentowania wyników tej kontroli. W aktualnym stanie prawnym nie ma 
możliwości zastąpienia wystąpienia pokontrolnego innym, mniej sformalizowanym 
dokumentem. 

Bogdan Skwarka

III.3. Planowanie kontroli

3.1. Kontrole planowe i doraźne

Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania NIK jest planowanie kontroli. Pla-
nowanie służy realizacji określonych celów. Ma za zadanie stworzenie warunków 
do koncentracji działalności kontrolnej na najważniejszych zagadnieniach związa-
nych z funkcjonowaniem państwa z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania 
potencjału kontrolnego NIK409. W szczególności celem planowania jest:

 – wskazanie propozycji tematów kontroli, a następnie dokonanie wyboru tema-
tów do planu pracy, które będą realizowane przez jednostki kontrolne NIK zgodnie 
z przypisaną im w zarządzeniu organizacyjnym właściwością rzeczową lub teryto-
rialną;

– określenie nakładów pracy i środków niezbędnych do terminowego zrealizowa-
nia zadań kontrolnych, zgodnie z wymogami jakościowymi kontroli;

408 Kontrola w trybie uproszczonym została uregulowana w rozdziale 3 tej ustawy. Uproszczenia dotyczą 
zwolnienia z obowiązku przygotowania programu kontroli (ustawa nie wspomina o tematyce kontroli) 
oraz wystąpienia pokontrolnego. Nie ma tu środka w postaci zastrzeżeń, a termin do przedstawienia 
przez kierownika swojego stanowiska w odniesieniu do wyników kontroli opisanych w sprawozda-
niu z kontroli wynosi 3 dni.

409 Zob. Standardy kontroli NIK zawarte w Podręczniku kontrolera, Wytyczne planowania kontroli, s. 5.

Bogdan Skwarka 3. Planowanie kontroli
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– zapewnienie równomiernego zaangażowania potencjału kontrolnego w kon-
trole w trakcie roku;

– zapobieganie przypadkom nadmiernego nakładania się w tym samym czasie 
kontroli podmiotów planowanych do skontrolowania;

– skoordynowanie działalności kontrolnej poszczególnych jednostek kontrolnych, 
m.in. w zakresie terminów rozpoczęcia i prowadzenia kontroli, podmiotów, które 
będą kontrolowane, pracochłonności i czasochłonności kontroli410.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o NIK, Izba wykonuje swoje zadania na podstawie 
rocznego planu pracy, może też przeprowadzać kontrole doraźne. Z przepisu tego 
wynika, że kontrole NIK można podzielić na dwie grupy: kontrole, które są włączane 
do rocznego planu pracy, tzw. kontrole planowe, oraz kontrole doraźne. Biorąc pod 
uwagę techniczne aspekty podejścia do kontroli, to proces planowania dotyczy każdej 
kontroli, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z kontrolą planową, czy doraźną. 
Każda kontrola wymaga bowiem zaplanowania zakresu kontroli, terminu przeprowa-
dzenia i czasu jej trwania, określenia liczby kontrolerów biorących udział w kontroli 
itp. Jednakże tylko kontrole planowe, a więc te, które są wprowadzane do rocznego 
planu pracy, podlegają specjalnemu reżimowi planowania. Ustanowione w NIK pro-
cedury planowania nie dotyczą natomiast kontroli doraźnych. W niniejszym opraco-
waniu skupię się na zanalizowania procesu planowania kontroli planowych.

Roczny plan pracy stanowi podstawę działalności NIK, a kontrole planowe są naj-
ważniejszymi kontrolami realizowanymi przez NIK. Roczny plan pracy jest to zbiór 
wszystkich kontroli, które Izba będzie przeprowadzała. W pierwszej kolejności 
do planu pracy muszą być włączone kontrole, które NIK ma obowiązek przeprowa-
dzić z mocy prawa. Do takich kontroli trzeba zaliczyć kontrole wykonania budżetu 
państwa i kontrole zlecane przez Sejm i jego organy.

Jak już była mowa, obowiązek przeprowadzenia kontroli wykonania budżetu pań-
stwa wynika z Konstytucji i przepisów ustawy o NIK i wiąże się – zgodnie z art. 226 
Konstytucji – z rozpatrywaniem przez Sejm sprawozdania z wykonania budżetu 
przez Radę Ministrów, ale po zapoznaniu się z opinią NIK, o której mowa w art. 7 
ust. 1 i 2 ustawy o NIK411.

Izba zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli zlecanych przez Sejm i jego 
organy (art. 6 ust. 1 ustawy o NIK). Organami Sejmu są: Marszałek Sejmu, Prezydium 
Sejmu, Konwent Seniorów i komisje sejmowe412. Otrzymując zlecenie przeprowa-

410 Tamże, s. 5.
411 Szerzej na temat kontroli budżetowej patrz. rozdział II.2. Kontrola wykonania budżetu państwa.
412 Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do zlecenia w formie uchwały Prezydium Sejmu lub Konwen-

tu Seniorów, sama uchwała komisji sejmowej nie wystarczy, aby zlecić NIK przeprowadzenie kontroli. 
Tryb zlecania NIK przeprowadzenia kontroli przez komisje sejmowe unormowany został przepisa-
mi Regulaminu Sejmu. Zgodnie z art. 162a tego aktu prawnego wniosek komisji o przeprowadzenie 
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dzenia kontroli, Prezes NIK wprowadza taką kontrolę do projektu planu pracy Izby 
albo decyduje o przeprowadzeniu kontroli doraźnej. Nie oznacza to jednak obowiąz-
ku automatycznego włączania zleconych tematów kontroli do rocznego planu pra-
cy. W wypadku gdy zlecenie następuje już w trakcie realizacji rocznego planu pracy, 
to przed owym włączeniem konieczne jest dokonanie analizy możliwości kadrowych 
NIK do przeprowadzenia kontroli. Jeżeli nie ma możliwości „wygospodarowania” od-
powiedniej liczby kontrolerów, to kontrola może być włączona do planu pracy w roku 
następnym.

Wnioski o przeprowadzenie kontroli może też zgłosić Prezydent RP i Prezes 
Rady Ministrów. Nie są one wprawdzie dla Izby wiążące, ale ukształtował się zwy-
czaj, że wnioskowane propozycje tematów kontroli wprowadzane są do planu pracy. 
Zlecanie kontroli przez Sejm lub jego organy jest jednak rzadkością. Najwięcej kon-
troli planowych przeprowadza NIK z własnej inicjatywy.

Z wyjątkiem wymienionych wyżej obowiązków wynikających z owego zlecenia, 
ustalanie tematów, jakie zostaną do planu pracy wprowadzone, jest autonomiczną 
sprawą Izby. Ani władza ustawodawcza, ani wykonawcza nie może narzucić, jakie 
kontrole podejmowane z inicjatywy NIK będą wpisane do planu pracy. Żadna władza 
nie może żądać zmiany planu pracy. Art. 6 ust. 2 ustawy o NIK stanowi wprawdzie, 
że plan pracy przedkładany jest Sejmowi, jednakże żaden przepis nie uprawnia Sej-
mu do dokonywania zmian w planie. Nie można oczywiście posłom odmówić prawa 
do krytykowania wyboru przez NIK tematów do rocznego planu pracy, ale nie mogą 
oni żądać skreślenia jakiegoś tematu. Byłaby to bowiem nieuprawniona ingerencja 
w samodzielność NIK w zakresie działalności kontrolnej.

Plan pracy NIK na przyszły rok jest publikowany w BIP. Pozwala to zaintereso-
wanym na zapoznanie się z zamierzeniami kontrolnymi Izby. Plan zawiera wykaz 
kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK i przyporządkowane im tematy kontroli. 
Wskazuje on również rok i kwartał, w jakim dana kontrola będzie realizowana, oraz 
rok i kwartał, w jakim ma być zatwierdzona informacja o wynikach kontroli.

3.2. Procedura przyjmowania tematów do rocznego planu pracy

Procedura przyjmowania tematów kontroli do rocznego planu pracy jest wie-
loetapowa, a same prace nad planem trwają kilka miesięcy. Procedura ta składa się 
z pięciu zasadniczych etapów, a mianowicie:

kontroli powinien zawierać cel i zakres kontroli, wskazywać podmioty, które mają podlegać kontroli. 
Następnie wniosek przedstawiany jest przez przewodniczącego komisji Marszałkowi Sejmu, który we-
dług swojego wyboru może przesłać wniosek Prezesowi NIK, albo zwrócić go komisji celem ponowne-
go rozpatrzenia. Jeżeli komisja powtórnie uchwali wniosek o przeprowadzenie kontroli, to Marszałek 
Sejmu ma obowiązek przesłania go Prezesowi NIK.

Bogdan Skwarka 3. Planowanie kontroli
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– dokonanie analizy ryzyk i ustalenie obszarów do kontroli;
– zgłaszania propozycji tematów kontroli przez kontrolne jednostki organizacyj-

ne NIK;
– dokonanie analizy i weryfikacji zgłoszonych tematów pod kątem możliwości 

i celowości przeprowadzenia kontroli, ustalenie czasochłonności413 i pracochłonno-
ści414 kontroli oraz liczby uczestników biorących udział w kontroli oraz dopracowy-
wanie tematu, celów, a także zakresu kontroli;

– opracowanie projektu planu pracy i materiałów analitycznych do planu pracy;
– uchwalenie planu pracy przez Kolegium NIK415.
Niezwykle ważne znaczenie w planowaniu kontroli ma odpowiednie rozeznanie 

czynników wpływających na jakość wykonywania przez władzę publiczną swoich 
funkcji wobec społeczeństwa, barier rozwojowych, problemów związanych z pra-
widłowym funkcjonowaniem organów administracji rządowej i samorządowej, ja-
kością prawa itp. Kontrole powinny być nakierowane na te obszary funkcjonowania 
państwa, gdzie występuje największe niebezpieczeństwo wadliwej realizacji zadań 
państwa i które są najbardziej przydatne dla eliminowania owego niebezpieczeń-
stwa i poprawy sytuacji w danej dziedzinie. Temu celowi służy wskazanie przez NIK 
najbardziej „wrażliwych” na nieprawidłowości obszarów, które należy poddać kon-
troli416, i dokonanie analizy ryzyk. Analizę tę można określić ogólnie jako wskazanie 
zagrożenia w osiągnięciu określonych celów państwa. Wyodrębnia się ryzyka strate-
giczne (horyzontalne), zagrażające osiągnięciu ustalonych przez władzę wykonawczą 
strategicznych i długookresowych celów państwa417. Następnie jednostki kontrolne 

413 Czasochłonność to liczba dni kalendarzowych trwania kontroli począwszy od daty rozpoczęcia czyn-
ności kontrolnych aż do daty akceptacji informacji o wynikach kontroli przez nadzorującego kontro-
lę właściwego wiceprezesa lub Prezesa. W NIK ustalana jest maksymalna czasochłonność kontroli.  
Ma to na celu przeciwdziałanie nieuzasadnionemu przedłużaniu czasu przeprowadzenia kontroli.

414 Pracochłonność to liczba dni roboczych koniecznych do wykonania kontroli pomnożona przez licz-
bę kontrolerów biorących udział w kontroli. Dla przykładu, jeżeli w kontroli będzie brało udział  
20 kontrolerów, a kontrola będzie trwała 3 miesiące i biorąc pod uwagę, że w okresie tym będą 64 dni 
robocze, to pracochłonność kontroli będzie wynosiła 1344 kontrolerodni (64 dni × 20 kontrolerów). 
Na całkowitą pracochłonność kontroli składa się liczba kontrolerodni potrzebna na przygotowanie 
programu kontroli, przygotowanie kontroli, przeprowadzenie czynności kontrolnych, koordynację 
i nadzór oraz opracowanie wyników kontroli. Ustalenie pracochłonności ma na celu optymalizację 
wykorzystania zasobów kontrolerskich w danej kontroli.

415 Zob. materiały analityczne do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r., s. 6, niepublikowane.
416 Na podstawie analizy obszarów do kontroli sporządza się dokument „Sugerowane obszary kontroli 

do planu pracy NIK na dany rok”.
417 Zob. załącznik do zarządzenia w sprawie zapewnienia jakości procesu kontrolnego, s. 22. Cele stra-

tegicznie i długookresowe wynikają ze strategii przyjętych przez Radę Ministrów. Można tu dla przy-
kładu wymienić Strategię Rozwoju Kraju 2020, Strategię Sprawne Państwo 2020, Strategię na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, czy Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospo-
litej Polskiej.
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NIK wyodrębniają tzw. najważniejsze ryzyka branżowe oraz regionalne, które mogą 
wystąpić w obszarach należących do właściwości rzeczowej lub terytorialnej danej 
jednostki kontrolnej. Produktem pierwszego etapu prac planistyczno-analitycznych 
jest dokument określający sugerowane obszary do kontroli w roku następnym, ana-
liza ryzyk418 oraz założenia techniczno-organizacyjne do planu pracy na dany rok 
planistyczny, które są zatwierdzane przez Prezesa NIK.

Drugim etapem planowania jest zgłaszanie tematów do kontroli. Planując prze-
prowadzenie kontroli z własnej inicjatywy, właściwa jednostka kontrolna rozważa 
sugestie zewnętrzne i propozycje własne. Tematy kontroli ze źródeł zewnętrznych 
mogą pochodzić z przyjęcia sugestii odpowiednich organów lub uwzględnienia skarg 
i wniosków419. Corocznie NIK wysyła pismo do Marszałka Sejmu, komisji sejmowych, 
Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Rzecznika Praw Obywatelskich o przeka-
zanie sugestii w sprawie tematów kontroli420. Należy jednak podkreślić, że sugestii 
Marszałka Sejmu czy komisji sejmowych nie można utożsamiać ze zlecaniem kontro-
li przez te organy. Sugestie to jedynie propozycje tematów kontroli, które NIK może, 
ale nie musi przeprowadzić. Tematy mogą też pochodzić z przyjęcia sugestii innych 
podmiotów, np. Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Źródłem wewnętrznym 
tematów kontroli są propozycje zgłaszane przez kontrolerów NIK.

Sugestie oraz propozycje własne podlegają wnikliwej analizie pod kątem meryto-
rycznym i „technicznym”. W pierwszym wypadku chodzi o analizę potrzeby podjęcia 
kontroli z punktu widzenia istotnych problemów funkcjonowania państwa. Dokonują 
tego jednostki kontrolne właściwe ze względu na przedmiot kontroli, na podstawie 
zgromadzonego materiału analitycznego, wiedzy posiadanej przez kontrolerów itp. 
W jednostkach kontrolnych dokonuje się w szczególności monitorowania i analizy 
informacji dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, przyjętych rozwią-
zań prawnych, realizacji krajowych i lokalnych dokumentów strategicznych, wyni-
ków dyskusji w komisjach sejmowych i senackich, dezyderatów komisji sejmowych 
i wniosków posłów, skarg oraz wniosków obywateli wpływających do NIK i informa-

418 Na wstępnym etapie planowania kontroli wyniki prac analitycznych zostały zebrane w dokumencie 
„Sytuacja społeczno-gospodarcza. Analiza ryzyk”, który powstał w oparciu o materiały przedłożone 
przez jednostki kontrolne NIK i zawiera syntetyczną ocenę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej 
w 31 dziedzinach pogrupowanych w 4 obszarach: państwo i jego funkcje, społeczeństwo – warunki 
i jakość życia, gospodarka oraz finanse państwa. Zob. materiały analityczne do planu Pracy Najwyż-
szej Izby Kontroli na 2017 r., s. 7.

419 Częściej na skutek skarg i wniosków przeprowadzane są kontrole doraźne.
420 Dla przykładu, do planu pracy na 2017 r. sejmowa komisja do spraw kontroli państwowej zarekomen-

dowała do realizacji 57 propozycji tematów kontroli zaproponowanych przez komisje sejmowe. Ko-
misje senackie zgłosiły 19 propozycji tematów, Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił 16 propozycji 
tematów, zaś Prezes Rady Ministrów 20 propozycji tematów. Do planu pracy na 2017 r. przyjęto ponad 
60% tematów sugerowanych przez te podmioty. Zob. Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.,  
s. 6, opubl. w BIP.
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cji mediów, danych statystycznych, realizacji wniosków pokontrolnych Izby. W wy-
padku analizy pod kątem „technicznym” ocenia się możliwości kadrowe kontrolnej 
jednostki do przeprowadzenia kontroli. Mówiąc o możliwościach kadrowych, bierze 
się pod uwagę zarówno liczbę kontrolerów, którzy mogą być „zaangażowani” w daną 
kontrolę, jak i ich przygotowanie do przeprowadzenia kontroli. Niektóre kontrole wy-
magają bowiem bardzo specjalistycznej wiedzy, np. z informatyki, rachunkowości, za-
mówień publicznych. Czasem, mimo że zgłoszona propozycja kontroli ze względów 
merytorycznych zasługuje na realizację, to jednak na przeszkodzie temu stoją owe 
możliwości „techniczne”421.

Drugi etap planowania to zgłaszanie tematów kontroli do rocznego planu pracy. 
Tematy kontroli zgłaszane są na tzw. kartach kontroli. Karta kontroli zawiera m.in. 
wskazanie kontrolnej jednostki organizacyjnej mającej przeprowadzić kontrolę, opis 
problemu, tytuł kontroli, pytania definiujące cel główny i cele szczegółowe kontroli, 
spodziewane efekty kontroli, rodzaj podmiotów dobranych do kontroli wraz z opisem 
kryteriów wyboru. W szczególności w karcie kontroli należy odpowiedzieć na pod-
stawowe pytania, po co dana kontrola będzie przeprowadzona, czego po niej się spo-
dziewamy oraz określić tzw. wartość dodaną kontroli. Przez wartość dodaną rozumie 
się potencjalną korzyść z rezultatów uzyskanych w wyniku przeprowadzenia kontroli 
dla społeczeństwa, administracji publicznej na szczeblu krajowym lub lokalnym albo 
dla poszczególnych jednostek objętych kontrolą.

Trzecim etapem planowania jest analiza propozycji tematów kontroli zawar-
tych w kartach kontroli. Propozycje tematów kontroli rozpatrywane są przez zespół 
do spraw planowania422 zgodnie z przywołanymi wcześniej założeniami techniczno-
-organizacyjnymi do planu pracy na dany rok. Na podstawie analizy zespół przygo-
towuje wstępne zestawienie tematów do planu pracy na dany rok. Produktem koń-
cowym tego etapu planowania jest wstępna lista tematów kontroli, które mogą być 
włączone do rocznego planu pracy.

Czwartym etapem jest uszczegółowienie przez jednostki kontrolne NIK kart 
kontroli w odniesieniu do tematów, które znalazły się na wstępnej liście tematów. 
Uszczegółowienie polega głównie na „dopracowaniu” pytań kontrolnych, zapropo-
nowaniu jednostek kontrolnych NIK, które wezmą udział w kontroli, czy doprecyzo-
waniu pracochłonności i czasochłonności kontroli. Efektem tego etapu planowania 
jest opracowanie projektu planu pracy NIK na rok przyszły oraz materiałów anali-
tycznych do planu pracy. Przepisy ustawy o NIK nie określają expressis verbis, jaka 
jest rola Prezesa NIK w tym etapie planowania, a w szczególności, czy jest on bier-
nym uczestnikiem, tylko przekazującym projekt planu do Kolegium, czy jego rola jest 

421 Należy pamiętać, że nie licząc kontroli budżetowej każda jednostka kontrolna zaangażowana jest w kil-
ka kontroli planowych rocznie, stąd też jej możliwości kadrowe są ograniczone.

422 Składa się on z kontrolerów powoływanych przez Prezesa NIK.



177 

aktywna. Wychodząc z ogólnej normy art. 13 ustawy o NIK, uprawniającej Prezesa 
do kierowania Izbą, należy stwierdzić, że aktywny udział w przygotowywaniu pro-
jektu planu pracy jest jednym z elementów kierowania Izbą. Tym samym może on 
zatwierdzić projekt planu pracy, wnieść do tego projektu poprawki, a nawet go od-
rzucić w całości, chociaż ten ostatni przypadek jest mało prawdopodobny. Następnie 
Prezes NIK kieruje projekt planu pracy na posiedzenie Kolegium NIK.

Piątym, ostatnim, etapem planowania jest uchwalenie planu pracy przez Kole-
gium NIK. Nad projektem planu pracy Kolegium NIK przeprowadza dyskusję. Każdy 
członek Kolegium może zadawać pytania dyrektorom departamentów lub delegatur. 
Członkowie Kolegium mogą również wnosić o skreślenie danego tematu z planu pra-
cy lub sugerować wprowadzenie do niego nowego tematu. Kolegium uchwala plan 
pracy zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby człon-
ków Kolegium. Uchwalony przez Kolegium plan pracy przesyłany jest do Sejmu. Opi-
niuje go Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, a następnie rozpatruje Prezydium 
Sejmu (art. 126 ust. 2 Regulaminu Sejmu). Jak wskazałem na wstępie niniejszego roz-
działu, Sejm nie może odrzucić planu pracy NIK ani bezpośrednio dokonywać w nim 
zmian. Jest rzeczą normalną, że tematy zaplanowane w rocznym planie pracy mogą 
stracić na aktualności albo też wystąpią nowe okoliczności uzasadniające podjęcie 
nowego tematu kontroli. Dlatego musi istnieć możliwość zmiany planu pracy. Usta-
wa o NIK nie normuje tej kwestii, ale czynią to przepisy zarządzenia Prezesa NIK. 
Zgodnie z § 2 ust. 3 zarządzenia w sprawie kontroli uchwały Kolegium NIK wymaga 
skreślenie tematu z planu pracy lub wprowadzenie do planu nowego tematu. Wpro-
wadzenie innych zmian w rocznym planie pracy możliwe jest za zgodą Prezesa NIK 
lub upoważnionego wiceprezesa. Z wnioskiem o zmianę planu występuje do Preze-
sa NIK dyrektor właściwej jednostki kontrolnej. Wniosek zawiera propozycje zmian 
wraz z uzasadnieniem i informacją o dokonanych uzgodnieniach w sprawie zmiany 
tematu kontroli i jej zakresu.

Kontrola wykonania budżetu państwa przez poszczególne kontrolne jednostki 
NIK nie podlega omówionej wyżej procedurze planowania. W szczególności nie prze-
chodzi ona wskazanych etapów planowania, z wyjątkiem ostatniego, to jest uchwa-
lenia planu pracy przez Kolegium. Wynika to ze specyfiki kontroli wykonania budże-
tu państwa. W przeciwieństwie do innych kontroli planowych, przedmiot kontroli 
wykonania budżetu państwa i termin jej przeprowadzenia określony jest prawem. 
Z pewnymi wyjątkami jednostki, które co roku podlegają kontroli, są także z góry 
określone. Jednostki kontrolne według swojej właściwości rzeczowej lub terytorial-
nej mają przypisane do kontroli konkretne podmioty. Można tu raczej mówić o obli-
gatoryjnym włączeniu do planu pracy tematów kontroli budżetowej niż ich planowa-
niu w rozumieniu przepisów ustawy o NIK i zarządzeń Prezesa NIK. 
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Bogdan Skwarka

III.4. Przygotowanie kontroli

4.1. Cel i etapy przygotowania kontroli

Nie ulega wątpliwości, że warunkiem prawidłowego przeprowadzenia kontroli 
jest jej odpowiednie przygotowanie. Właściwe przygotowanie kontroli warunkuje 
jej przeprowadzenie w sposób sprawny i oszczędny. Każda kontrola łączy się z kosz-
tami, a także z czasem, jaki poświęcają jej kontrolerzy i pracownicy jednostek kon-
trolowanych. Dobre przygotowanie kontroli prowadzi do oszczędności zarówno na-
kładów finansowych, jak i czasu potrzebnego na jej przeprowadzenie. Źle przygoto-
wana kontrola może spowodować, że nie zostaną osiągnięte rezultaty kontroli, a na-
kłady finansowe i praca kontrolerów pójdą na marne. Przygotowanie kontroli jest 
trudniejsze w wypadku kontroli koordynowanych niż kontroli niekoordynowanych. 
W kontrolach koordynowanych biorą udział różne kontrolne jednostki organizacyj-
ne. Tym samym kontrolę należy przygotować w taki sposób, aby zapewnić jednolite 
jej przeprowadzenie przez wszystkich kontrolerów i dokonać oceny kontrolowanej 
działalności w oparciu o takie same zasady.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o NIK przygotowanie kontroli obejmuje w szcze-
gólności opracowanie programu kontroli lub tematyki kontroli, w których uwzględ-
nia się:

1) wyniki wcześniejszych kontroli;
2) wyniki badań analitycznych określonych problemów oraz skarg i wniosków;
3) opinie naukowe i specjalistyczne;
4)  informacje i dane pochodzące od jednostek, o których mowa w art. 2 i 4 usta-

wy i innych podmiotów.
Ustawodawca używając terminu „w szczególności”, przesądził, że przygotowanie 

kontroli może obejmować także inne czynności niż sporządzenie programu lub te-
matyki kontroli. Prezes NIK, w § 4 zarządzenia w sprawie kontroli, rozszerzył czyn-
ności, które wchodzą w skład przygotowania kontroli. I tak, przygotowanie kontroli 
obejmuje:

– przeprowadzenie analizy przedkontrolnej,
– odpowiednie przygotowanie kontrolerów,
– wydanie imiennych upoważnień do przeprowadzenia kontroli.
Celem analizy przedkontrolnej jest poznanie prawnych, organizacyjnych i finan-

sowych uwarunkowań kontrolowanej działalności, które mają związek z zakresem 
i celami kontroli. Analiza ma pozwolić i na lepsze poznanie obszaru objętego kontro-
lą, i na prawidłowe przygotowanie kontrolerów oraz przyczynić się do wyjaśnienia 
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problemów związanych z kontrolą. Celem analizy ryzyka jest ponadto ustalenie, ja-
kie zagrożenia występują w obszarze objętym kontrolą oraz w jakim kierunku mają 
iść badania kontrolne w odpowiedzi na te zagrożenia423.

Stosownie do § 6 zarządzenia w sprawie kontroli przy dokonywaniu analizy 
przedkontrolnej należy brać pod uwagę: wyniki wcześniejszych kontroli, wyniki ba-
dań analitycznych określonych problemów oraz skarg i wniosków, opinie naukowe 
i specjalistyczne, w tym uzyskane w trakcie panelu z ekspertami, inne informacje 
i bazy danych. NIK ma różnego rodzaju bazy danych, które wykorzystywane są w 
przygotowaniu kontroli. Można tu przykładowo wymienić bazę skarg i wniosków 
kierowanych do Izby, bazę wniosków de lege ferenda czy bazę uchwał Kolegium i ko-
misji rozstrzygającej. Analizę przedkontrolną przeprowadza jednostka koordynująca 
kontrolę lub jednostka przeprowadzająca kontrolę.

4.2. Program kontroli i tryb jego opracowania

 Końcowym efektem przygotowania kontroli planowej jest opracowanie przez 
koordynatora projektu programu kontroli, a w wypadku kontroli doraźnej projek-
tu tematyki kontroli. Stosownie do art. 28a ustawy o NIK kontrolę ujętą w rocznym 
planie pracy Najwyższej Izby Kontroli prowadzi się według programu kontroli za-
twierdzonego przez Prezesa lub wiceprezesa NIK. Przepisy ustawy nie określiły, jakie 
elementy powinien zawierać program, pozostawiając to do regulacji Prezesowi NIK.

Zgodnie z § 8 zarządzenia w sprawie kontroli każdy program składa się z szere-
gu elementów. W szczególności program musi określić, jakie cele ma osiągnąć dana 
kontrola w podziale na rodzaje kontrolowanych jednostek, a także zawierać uzasad-
nienie kontroli. Uzasadniając podjęcie kontroli, trzeba wyjaśnić, dlaczego dana kon-
trola zostaje podjęta i jaka jest przewidywana wartość dodana kontroli, tzn. jakie 
korzyści ona może przynieść dla kontrolowanego obszaru lub kontrolowanych pod-
miotów w porównaniu do nakładów, jakie muszą być poniesione na przeprowadzenie 
kontroli. Uzasadniając kontrolę, należy także wskazać, czy zagadnienie objęte kon-
trolą mieści się w ramach priorytetów kontroli NIK określonych w planie pracy Izby.

Program kontroli musi zawierać charakterystykę obszaru objętego kontrolą i klu-
czowe uwarunkowania dotyczące kontrolowanej działalności przy uwzględnieniu 
wyników wcześniejszych kontroli, a także analizę ryzyka wystąpienia nieprawidło-
wości oraz analizę stanu prawnego dotyczącego kontrolowanej działalności.

W każdym programie kontroli należy wskazać zakres przedmiotowy i okres obję-
ty kontrolą oraz szczegółową tematykę. Szczegółowa tematyka powinna dawać kon-
trolerowi odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań, a mianowicie: gdzie badać (rodza-

423 Zob. Załącznik do zarządzenia w sprawie jakości kontroli, s. 29.
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je podmiotów będących przedmiotem kontroli i sposób ich wyboru), co badać (szcze-
gółowe zagadnienia będące przedmiotem kontroli), jak prowadzić badania kontrolne 
oraz jak oceniać podmioty kontrolowane424.

Program kontroli musi zawierać założenia organizacyjne kontroli, a w szczególno-
ści wskazanie jednostki koordynującej kontrolę, koordynatora kontroli i uczestników 
kontroli koordynowanej, podziału zadań miedzy uczestników kontroli koordynowa-
nej, terminów poszczególnych faz postępowania kontrolnego, a także wykazu aktów 
prawnych dotyczących zakresu przedmiotowego kontroli.

W przygotowaniu kontroli szczególna rola przypada koordynatorom kontroli. 
Do ich obowiązków, zgodnie z § 18 zarządzenia w sprawie kontroli, należy: groma-
dzenie informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz opracowanie pro-
gramu kontroli lub tematyki kontroli i informacji o wynikach kontroli.

Po opracowaniu przez koordynatora projekt programu kontroli podlega opinio-
waniu, które zostało ustalone w wewnętrznej procedurze.. Należy podkreślić, że pro-
gram kontroli decyduje w dużej mierze o prawidłowym przeprowadzaniu kontro-
li i osiągnięciu celów kontroli. Całemu procesowi opiniowania przyświeca więc za-
sadniczy cel – wytworzyć prawidłowy i przydatny dla kontrolerów dokument. Czym 
więcej osób jest zaangażowanych w jego przygotowanie, tym lepiej dla jego jakości. 
Spojrzenie na projekt programu przez „wiele oczu” przyczynia się do wyelimino-
wania ewentualnych błędów, wskazania zmian, które uczynią program lepszym i w 
pełniejszy sposób służącym osiągnięciu celów kontroli. Program kontroli opiniują 
specjaliści z różnych dziedzin, np. prawnicy, metodycy, ekonomiści. Takie szerokie 
spojrzenie na projekt programu niewątpliwie przyczynia się do poprawy jego jakości.

W pierwszym rzędzie program kontroli podlega opiniowaniu „wewnętrznemu” 
w jednostce kontrolnej przygotowującej ten dokument. Często przed zaakceptowa-
niem programu przeprowadza się tzw. burzę mózgów z udziałem wszystkich kon-
trolerów przygotowujących program, kontrolerów opiniujących program i kierow-
nictwa jednostki kontrolnej.

Po zaakceptowaniu projektu programu przez dyrektora jednostki kontrolnej 
projekt przekazywany jest do opiniowania „zewnętrznego”. W tym celu projekt pro-
gramu kontroli przekazywany jest do zaopiniowania przez departamenty właści-
we do spraw prawnych, metodyki kontroli i strategii kontrolnej, jednostki kontrolne 
biorące udział w kontroli koordynowanej oraz radców Prezesa NIK. W szczególno-
ści projekt podlega opiniowaniu pod kątem zgodności z prawem, metodyką kontroli, 
planem pracy, kartą kontroli i wymogami jakościowymi oraz przestrzeganiem prze-
pisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych. Nie można pominąć, 
że ważne znaczenie dla prawidłowego opracowania programu kontroli może mieć 

424 Tamże, s. 35.
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panel ekspertów. W uzasadnionych wypadkach, gdy złożoność lub istotność obszaru 
kontroli wymaga fachowej i merytorycznej konsultacji co do założeń metodycznych 
i tematycznych kontroli, ustalenia mierników i wzorców ocen, dyrektor jednostki ko-
ordynującej kontrolę może podjąć decyzję o zorganizowaniu konsultacji zewnętrz-
nych w postaci tzw. panelu ekspertów lub o zasięgnięciu opinii biegłych425. Do udzia-
łu w panelu zaprasza się w szczególności: przedstawicieli świata nauki i praktyków, 
przedstawicieli rządu i organizacji pozarządowych. Dostarczają oni szeregu cennych 
informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia kontroli. Wymiana po-
glądów na temat obszaru kontrolowanej działalności służy w szczególności lepsze-
mu poznaniu tego obszaru, prawidłowemu ukierunkowaniu kontroli, zdefiniowaniu 
najważniejszych ryzyk, prawidłowemu doborowi jednostek do kontroli, poznaniu 
dobrych i złych praktyk. Po zakończeniu procesu opiniowania Prezes lub wicepre-
zes NIK426 może podpisać projekt programu lub zalecić powtórne rozpatrzenie zgło-
szonych poprawek.

4.3. Tematyka kontroli doraźnej

Stosownie do art. 28a ust. 2 ustawy o NIK kontrolę doraźną prowadzi się za zgodą 
Prezesa lub upoważnionego wiceprezesa NIK według tematyki kontroli zatwierdzo-
nej przez dyrektora właściwej jednostki kontrolnej. Jeżeli kontrola doraźna prowa-
dzona jest przez kilka jednostek kontrolnych, tematykę kontroli zatwierdza dyrektor 
jednostki koordynującej kontrolę. Należy rozróżnić kontrolę doraźną koordynowa-
ną, w której biorą udział dwie lub więcej jednostek kontrolnych NIK, i kontrolę do-
raźną niekoordynowaną, w której bierze udział tylko jedna jednostka kontrolna NIK.

W wypadku kontroli doraźnej koordynowanej tematyka kontroli powinna zawie-
rać wszystkie elementy wymagane dla programu kontroli i podlega takim samym 
zasadom opiniowania. Można mieć uzasadnione wątpliwości, czy tematyka kontroli 
doraźnej koordynowanej powinna być tak samo rozbudowana jak program kontroli. 
Wszakże na ogół kontrole doraźne koordynowane dotyczą węższego obszaru kontrol- 
nego i mniejszej liczby jednostek kontrolowanych niż kontrole planowe, a decyzje 
o ich podjęciu zapadają w relatywnie krótkim okresie. Tym samym nie podlegają one 
długotrwałemu procesowi planowania, podczas którego można lepiej zapoznać się 
z obszarem objętym kontrolą, określić cele i zakres kontroli, dobrać jednostki biorą-
ce udział w kontroli. Natomiast zgodnie z § 11 ust. 5 zarządzenia w sprawie kontroli 
tematyka kontroli doraźnej niekoordynowanej jest uproszczona i powinna zawierać: 
oznaczenie kontroli (temat i numer), cel kontroli, zakres przedmiotowy i podmioto-
wy oraz okres objęty kontrolą, uzasadnienie podjęcia kontroli, szczegółową tematy-

425 Zob. Załącznik do zarządzenia w sprawie systemu zapewnienia jakości kontroli, s. 28.
426 Prezes NIK podpisuje programy kontroli, które są przez niego bezpośrednio nadzorowane.
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kę kontroli i założenia organizacyjne. Tematyka kontroli doraźnej niekoordynowanej 
jest zatwierdzana i zmieniana przez dyrektora jednostki przeprowadzającej kontro-
le, a w wypadku kontroli doraźnej koordynowanej przez dyrektora jednostki koor-
dynującej kontrolę427.

4.4. Dobór podmiotów do kontroli

Dla prawidłowego dokonania badań kontrolnych podstawowe znaczenie ma do-
bór jednostek do kontroli. Często w praktyce kontrolerzy przeprowadzający kontro-
lę spotykają się z pytaniami kontrolowanych podmiotów, dlaczego wybrano właśnie 
tę jednostkę do kontroli. Nim odpowiem na te pytania, chcę zdementować często 
pojawiające się obawy, szczególnie w małych gminach, że przyjazd kontrolerów NIK 
oznacza, że w gminie dzieje się coś niedobrego. Oczywiście kontrole NIK, zwłaszcza 
kontrole doraźne skargowe, mogą dotyczyć sprawdzenia, czy w kontrolowanej jed-
nostce wystąpiły sygnalizowane nieprawidłowości. Jednak w większości wypadków 
NIK sprawdza na przykładzie jednostek kontrolowanych realizację istotnych spraw 
dotyczących całego województwa lub państwa.

Najczęściej wybór konkretnego podmiotu, u którego zostanie przeprowadzona 
kontrola, wynika z zastosowanego doboru próby do kontroli. Według standardów 
kontroli możliwe są następujące warianty:

– próba całościowa, polegająca na skontrolowaniu wszystkich podmiotów, jeżeli 
liczba jednostek nie jest zbyt duża;

– próba reprezentatywna jest stosowana, jeżeli objęcie kontrolą wszystkich jed-
nostek jest niezasadne ze względu na ich liczbę, a celem kontroli jest dokonanie oce-
ny ogólnej danej działalności;

– dobór ma podstawie analizy ryzyka, tj. oceny wystąpienia największego praw-
dopodobieństwa nieprawidłowości w funkcjonowaniu danego podmiotu;

– dobór mieszany: łączący dobór na podstawie analizy ryzyka z doborem loso-
wym polegającym na doborze części jednostek na podstawie analizy ryzyka (jednost-
ki nietypowe) oraz części w sposób losowy (jednostki typowe);

– dobór ze względu na okoliczności (wygodę), który jest doborem łatwo dostęp-
nym dla kontrolerów i może być zastosowany, jeżeli wiadomo, że badane zjawi-
sko występuje z równym natężeniem w całym obszarze, którego dotyczy kontrola,  
a z analiz i rozpoznania wynika, że niezależnie od tego, która jednostka zostanie wy-
brana do kontroli, ustalenia będą podobne428.

427 Szerzej w sprawie przygotowania kontroli doraźnej zob. E. Jarzęcka-Siwik, M. Proksa, Przygotowanie 
i przeprowadzanie kontroli doraźnych…, dz. cyt., s. 31 i nast.

428 Zob. Standardy kontroli zawarte w Podręczniku kontrolera, cz. B 3, Przygotowanie do kontroli, s. 30.
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Zastosowanie któregoś z wariantów doboru jednostek do kontroli zależy od kon-
kretnej kontroli. Poprzedzony on jest analizą, jaki sposób doboru tych jednostek po-
zwoli na osiągnięcie najlepszych efektów kontroli. W praktyce w większości wypad-
ków nie jest możliwe zbadanie wszystkich jednostek biorących udział w kontrolowa-
nej działalności. Dlatego też dobór podmiotów do kontroli jest losowy albo celowy. 
W tym ostatnim wypadku chodzi o dobór do kontroli podmiotów na podstawie ryzyka 
lub okoliczności o porównywalnych parametrach, np. o jednakowym statusie (gminy, 
powiaty, województwa), liczbie mieszkańców, występowania podobnych problemów 
albo wybranych w oparciu o posiadane przez NIK dane. Należy dodać, że często wy-
bór podmiotów do kontroli wynika z danych uzyskanych przy przygotowaniu kontroli.

4.5. Przygotowanie kontroli budżetowej

Przygotowanie kontroli budżetowej różni się od przygotowania innych kontro-
li. Wynika to ze specyfiki tej kontroli. W przeciwieństwie do innych kontroli plano-
wych nie ma tu wyboru terminu jej przeprowadzenia, bowiem terminy te wynikają 
z przepisów. Nie ma też dużego manewru w zakresie doboru podmiotów do kontro-
li. Kontrolę przeprowadza się u dysponentów poszczególnych części budżetowych 
oraz w innych podmiotach. Wiadomo też, które kontrolne jednostki NIK – zgodnie ze 
swoją właściwością – będą kontrolowały poszczególnych dysponentów części budże-
towych. Szerszy jest też zakres przygotowań, bowiem w kontroli budżetowej bierze 
udział znakomita większość kontrolerów NIK.

Analiza wykonania budżetu państwa jest wynikiem wielu jednostkowych kontro-
li realizowanych przez właściwe jednostki kontrolne NIK w ramach kontroli budże-
towej. Z tych względów muszą zostać ustalone jednakowe zasady przeprowadzania 
kontroli budżetowej. Jednolitym dokumentem, w oparciu o który przeprowadzana 
jest kontrola budżetowa, jest program kontroli wykonania budżetu państwa w danym 
roku, akceptowany przez dyrektora jednostki kontrolnej właściwej do spraw kontroli 
budżetu i finansów oraz Prezesa NIK. Ta jednostka jest odpowiedzialna za przygoto-
wanie programu kontroli i koordynację jej przeprowadzenia. Program kontroli wy-
konania budżetu państwa zawiera takie elementy, jak: cele i zakres kontroli, uzasad-
nienie podjęcia kontroli, wyniki analizy przedkontrolnej, charakterystykę obszaru 
objętego kontrolą, wyniki analizy ryzyk, główne założenia metodyczne, wskazówki 
dotyczące oceny kontrolowanej działalności, założenia organizacyjne. Z uwagi na za-
kres badań program kontroli budżetowej jest znacznie obszerniejszy niż programy 
innych kontroli planowych. Program kontroli wykonania budżetu państwa opinio-
wany jest przez jednostki kontrolne biorące udział w kontroli budżetowej i innych 
kontrolerów. Organizowane są też narady przedkontrolne, w trakcie których nastę-
puje wymiana poglądów i uwag co do problemów wymagających rozstrzygnięcia.

Bogdan Skwarka 4. Przygotowanie kontroli
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4.6. Przygotowanie kontrolerów

Podstawowym elementem przygotowania kontrolera do kontroli jest dobre po-
znanie obszaru objętego kontrolą. Niekiedy do zapewnienia właściwego wykona-
nia danej kontroli konieczne jest posiadanie przez kontrolera specjalistycznej wie-
dzy, np. z zakresu znajomości zasad rachunkowości, informatyki, zamówień publicz-
nych, środków europejskich, znajomości języka obcego, umiejętności posługiwania 
się programem komputerowym429. Dlatego bardzo ważne znaczenie ma właściwy 
dobór kontrolerów do kontroli.

Stosownie do § 12 zarządzenia w sprawie kontroli dobór kontrolerów do danej 
kontroli należy do kompetencji dyrektora jednostki przeprowadzającej kontrolę. 
Powinien on dokonywać takiego doboru, aby kontrolerzy, którzy będą brali udział 
w kontroli, mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności do jej przeprowadzenia.

Ważnym elementem tego przygotowania jest narada przedkontrolna, której ce-
lem jest zapoznanie z programem kontrolerów ze wszystkich jednostek kontrolnych, 
które będą brały udział w kontroli i ewentualne wyjaśnienie wszystkich zgłaszanych 
przez nich wątpliwości. Tak więc w naradzie biorą udział kontrolerzy bezpośrednio 
wyznaczeni do prowadzenia kontroli z jednostki kontrolnej koordynującej i jedno-
stek kontrolnych zaangażowanych w kontrolę, koordynatorzy kontroli, kierownictwo 
jednostki kontrolnej koordynującej kontrolę. W wypadkach koniecznych w naradzie 
biorą też udział eksperci. Podczas narady prezentuje się istotne założenia programu 
kontroli, w tym cel kontroli, pytania definiujące cel kontroli, obszary objęte kontro-
lą, zasady oceniania kontrolowanej działalności. Naradę organizuje i przeprowadza 
jednostka kontrolna koordynująca kontrolę.

4.7. Uprawnienia NIK przy przygotowywaniu kontroli

W celu przygotowania kontroli kontrolerzy mogą korzystać z szeregu uprawnień 
określonych w ustawie o NIK. Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego zostały 
opisane w rozdziale III.5, dlatego tutaj chciałbym zwrócić uwagę jedynie na art. 29 
ust. 1 pkt. 1 ustawy o NIK, który zobowiązuje kierowników jednostek podlegających 
kontroli do niezwłocznego przedkładania na żądanie Izby wszelkich dokumentów 
i materiałów, w tym na nośnikach elektronicznych, niezbędnych do przygotowania 
kontroli, a także umożliwienia dostępu do baz danych, z zachowaniem przepisów 
o tajemnicy ustawowo chronionej. Przy przygotowaniu kontroli NIK korzysta z moż-
liwości, jakie daje powołany przepis, gdyż umożliwia to lepsze poznanie obszarów 
objętych kontrolą, zdefiniowanie ryzyk wystąpienia nieprawidłowości czy trafniej-

429 W celu należytego przygotowania kontrolerów w NIK rozwinięto system szkoleń.
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sze dobranie jednostek do kontroli. Dokumenty i informacje otrzymane na podstawie 
powyższego przepisu stanowią często bogate źródło informacji istotnych dla prawi-
dłowego przygotowania programu kontroli.

W praktyce niekiedy spotkać się można z niezrozumieniem istoty powyższego 
przepisu. Należy podkreślić, że przepis ten uprawnia NIK nie tylko do żądania do-
kumentów, a więc tych „materiałów”, które są już wytworzone, ale także informacji. 
Pojęcie „informacja” jest pojęciem szerszym niż dokument i dotyczy również mate-
riału, który ma zostać wytworzony lub przetworzony przez daną jednostkę. Dlate-
go też na powyższej podstawie w pełni uprawnione jest występowanie przez NIK 
o przygotowanie np. zestawień.

Przygotowanie kontroli może dotyczyć całej kontroli, tzn. kontroli, która ma być 
prowadzana w wielu jednostkach kontrolowanych, albo kontroli w danej jednostce. 
Przesłanie przez NIK pisma z prośbą o dokumenty lub informacje w powyższej sprawie 
nie oznacza więc, że jednostka, która je otrzymała, będzie podmiotem kontroli. Często 
bowiem takie pisma o przesłanie do NIK materiałów, np. w formie zestawienia danych, 
wysyła się do wszystkich jednostek działających w obszarze objętym kontrolą, np. do 
wszystkich gmin430 czy wszystkich prezesów samorządowych kolegiów odwoławczych 
albo prezesów regionalnych izb obrachunkowych. Zdaję sobie sprawę, że przygotowa-
nie przez podmioty różnych zestawień wymaga niejednokrotnie dużego nakładu pra-
cy ze strony pracowników tych podmiotów, ale jest to często niezbędne do uzyskania 
praktycznej wiedzy na temat obszaru będącego przedmiotem kontroli431, w tym funk-
cjonalnych i organizacyjnych problemów, zdefiniowania zagrożeń. 

Maciej Berek

III.5. Obowiązki i uprawnienia podmiotu kontrolowanego

5.1. Obowiązki podmiotu kontrolowanego – zagadnienia ogólne

Podstawowym obowiązkiem podmiotu kontrolowanego jest poddanie się kon-
troli, co oznacza umożliwienie jej przeprowadzenia przez należycie upoważnionych 
kontrolerów. Zakres przedmiotowy i termin przeprowadzenia kontroli jest określo-
ny w treści upoważnienia do kontroli. Każdy podmiot objęty zakresem podmioto-

430 Dla przykładu, w związku z przygotowaniem kontroli wspierania przez gminy przedsiębiorczości, 
przeprowadzonej w 2017 r., NIK zwróciła się do wszystkich gmin z ankietą dotycząca problemów 
związanych z rozwojem przedsiębiorczości.

431 Pisma takiego nie można traktować w kategoriach czynności lub aktu administracyjnego. Nie podlega 
ono kontroli sądowoadministracyjnej. Wypowiadał się na ten temat WSA w Warszawie w postano-
wieniu z 19 października 2017 r., IV SA/Wa 2561/ 17, odrzucając skargę SKO w Białymstoku, opubli-
kowano CBOSA.

Maciej Berek 5. Obowiązki i uprawnienia podmiotu kontrolowanego
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wym kontroli NIK432 ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli, czyli umoż-
liwić kontrolerom wstęp do siedziby jednostki kontrolowanej, okazanie upoważnień, 
a następnie przeprowadzenie poszczególnych czynności kontrolnych. Umożliwienie 
przeprowadzenia kontroli oznacza zapewnienie możliwości jej przeprowadzania 
w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miejscach i w czasie wykonywania jej 
zadań. Jeżeli wymaga tego dobro kontroli, kontrola może być przeprowadzana rów-
nież w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy (art. 32 ust. 1 ustawy o NIK). 
W każdym wypadku obowiązkiem kontrolowanego jest zapewnienie kontrolerom 
możliwości wykonywania ich zadań. Kontrolowany nie ma możliwości zweryfiko-
wania, czy dobro kontroli uzasadnia żądaną przez kontrolerów skalę wykonywania 
zadań poza zwykłym czasem pracy jednostki kontrolowanej. Oceny takiej, zgodnej 
z wymaganiami najwyższego standardu pracy, dokonuje zawsze kontroler.

Wadliwa realizacja obowiązków kontrolowanego albo odmowa ich realizacji na-
raża nawet na odpowiedzialność karną. Zgodnie z art. 98 ustawy o NIK udaremnianie 
lub utrudnianie czynności służbowej osobie uprawnionej do kontroli regulowanej tą 
ustawą lub osobie przybranej do jej pomocy zagrożone jest karą grzywny, karą ogra-
niczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech. Udaremnianie kontroli 
należy rozumieć jako uniemożliwianie jej przeprowadzenia np. przez niewpuszczenie 
kontrolerów do kontrolowanej jednostki. Utrudnianie kontroli może mieć różne for-
my. Przywołany przepis wskazuje na nieprzedstawianie do kontroli dokumentów lub 
materiałów, ale utrudnianie przeprowadzenia kontroli może przybierać także inne 
formy i dotyczyć w zasadzie realizacji niemal każdego z omówionych powyżej obo-
wiązków, np. utrudnienia wstępu do budynku, uniemożliwienia lub utrudnienia prze-
prowadzenia oględzin, uniemożliwienia lub utrudnienia pozyskiwania wyjaśnień itd.

Na tle ustawowego obowiązku poddania się kontroli oraz sankcji karnej za jego 
wykonanie należy dostrzec problem braku możliwości rozstrzygnięcia sporu, np. co 
do zakresu podmiotowego kontroli NIK, w innej procedurze prawnej. Teoretycznie 
możliwa jest sytuacja, w której kierownik jednostki, do którego zgłosili się kontrole-
rzy NIK z zamiarem przeprowadzenia kontroli, kwestionuje fakt podlegania kierowa-
nej przez niego jednostki kontroli NIK. Dotyczyć to może np. jednostek organizacyjnych 
i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środ-
ki państwowe lub komunalne. Niezależnie od uszczegóławiającego brzmienia pkt 1–7 
w ust. 3 art. 2 ustawy o NIK oraz utrwalonego sposobu interpretacji tego przepisu, nie 
można wykluczyć zaistnienia tego typu sporu433. Podmiot, który w konkretnym przy-

432 Zob. rozdział II.1.
433 Może do niego dojść w szczególności na tle definicji pojęcia państwowej osoby prawnej oraz przesła-

nek kontroli podmiotów spoza sfery finansów publicznych – na temat zakresu znaczeniowego uży-
wanych przez ustawę o NIK pojęć i ich zmian w czasie zob.: E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa 
Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 28–37 i cyt. tam autorzy.
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padku kwestionowałby prawo NIK do przeprowadzenia kontroli, nie może niestety 
skorzystać z żadnej procedury prawnej, w której spór w tym zakresie – pomiędzy tym 
podmiotem a NIK – mógłby zostać rozstrzygnięty przez zewnętrzny organ. Zważywszy 
na szczególną ustrojową pozycję NIK, takim zewnętrznym organem mógłby być jedy-
nie sąd, ale obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości wniesienia takiego spo-
ru do sądu – nie jest to bowiem sprawa cywilna w rozumieniu art. 1 kpc434 ani sprawa 
z zakresu kognicji sądów administracyjnych, zgodnie z brzmieniem art. 3 § 2–3 ppsa. 
Obecną konstrukcję prawną, w której to NIK jest więc podmiotem, który „rozstrzyga” 
o zakresie swoich kompetencji w ten sposób, że kieruje swoich kontrolerów do pod-
miotów podlegających – w ocenie Izby – jej kontroli, a ewentualną odmienną interpre-
tację przepisów zmuszony jest traktować jako wypełniającą znamiona przestępstwa 
z art. 98 ustawy o NIK, można oceniać krytycznie. Pierwszym argumentem na rzecz 
krytycznej oceny jest fakt, że postępowanie karne stanowi zawsze najbardziej rady-
kalną reakcję państwa na inkryminowane zachowanie osoby i wymaga przypisania tej 
osobie winy. Tymczasem odmowa poddania się kontroli po stronie danego podmiotu 
może nie mieć cech działania przestępczego (którym byłoby odmówienie przeprowa-
dzenia kontroli w sytuacji, gdy kompetencja NIK nie budzi wątpliwości), a wynikać 
z uprawnionego sporu co do interpretacji prawa. Istniejący de lege lata brak możliwo-
ści rozstrzygnięcia takiego sporu np. przez sąd administracyjny nie tylko nie znajduje 
uzasadnienia w ekonomice postępowania kontrolnego (sąd administracyjny rozstrzy-
gnąłby istotę sprawy, co umożliwiłoby przeprowadzenie kontroli, sąd karny może „je-
dynie” skazać tego, który kontroli się nie poddał, i tym samym pośrednio potwierdzić 
kompetencję NIK), ale także może być uznany za niezgodny z konstytucyjną zasadą 
wzajemnego równoważenia się władz. Fakt pozostawania przez NIK poza klasycznym 
trójpodziałem władz nie musi znosić szerokiego rozumienia zasady równoważenia się 
wszystkich władz, co w tym wypadku de lege ferenda mogłoby oznaczać poddanie za-
kresu podmiotowego kompetencji NIK kontroli władzy sądowniczej435. Podkreślić jed-
nak należy, że w obecnym stanie prawnym każdy podmiot kwestionujący kompetencję 
NIK do przeprowadzenia kontroli musi liczyć się z tym, że rozstrzygnięcie takiego spo-
ru może nastąpić wyłącznie przed sądem karnym i w wypadku przyznania racji NIK 
i uznania winy osoby oskarżonej o uniemożliwienia kontroli może wiązać się z zasto-
sowaniem sankcji karnej.

Obowiązkiem kierownika jednostki kontrolowanej jest zapewnienie wykonania 
przez pracowników tej jednostki wszystkich czynności przewidzianych przez usta-
wę o NIK np. dotyczących obecności przy pobraniu rzeczy przez kontrolera (art. 38 

434 Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, ze zm.
435 Więcej na ten temat: M. Berek Rola Najwyższej Izby Kontroli w procesie kontroli stosowania i w za-

kresie inspirowania zmian prawa [w:] Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa wewnętrzna,  
red. P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak, Wrocław 2017, s. 143–147.
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ust. 1), oględzin (art. 39 ust. 2). Ustawa o NIK większość obowiązków związanych 
z umożliwieniem należytego przeprowadzenia kontroli nakłada bezpośrednio na kie-
rownika jednostki kontrolowanej. W praktyce realizacją tych obowiązków nie zawsze 
zajmuje się kierownik jednostki. Rolą i prawnym obowiązkiem kierownika jest w ta-
kiej sytuacji zapewnienie, aby pracownicy jednostki należycie realizowali – w jego 
imieniu – określone ustawą obowiązki. Można więc stwierdzić, że ustawa nakłada 
obowiązki na kierownika jednostki kontrolowanej, kierownik natomiast decydu-
je, czy czynności wynikające z tych obowiązków będzie wykonywał samodzielnie,  
czy też zapewni ich należyte wykonanie przez pracowników jednostki.

5.2. Obowiązki związane z dostępem kontrolera  
do jednostki kontrolowanej i warunkami przeprowadzania kontroli

Kontrola NIK w znacznej części przeprowadzana jest w siedzibie jednostki 
kontrolowanej oraz w innych miejscach, w których jednostka ta prowadzi dzia-
łalność. Obowiązkiem kierownika jednostki jest więc zapewnienie kontrolerom 
NIK swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostki kontrolowanej 
(art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 33 ust. 1). Swoboda wstępu do budynków jed-
nostki kontrolowanej obejmuje swobodę poruszania się na terenie tej jednostki 
i to bez obowiązku uzyskiwania przepustki, jeśli takowe są w jednostce kontrolo-
wanej stosowane. Kontroler nie podlega także rewizji osobistej – przez co należy 
rozumieć kontrolę osoby i wnoszonych przez nią rzeczy – o ile taka procedura 
w jednostce kontrolowanej jest stosowana. Obowiązkiem kierownika jednostki 
kontrolowanej jest zapewnienie przestrzegania tych uprawnień kontrolera przez 
wszystkie właściwe osoby – zarówno przez pracowników jednostki kontrolowa-
nej, jak i przez podmioty zewnętrzne wykonujące np. usługi ochrony na rzecz 
tej jednostki. Sposób realizacji tego obowiązku – uwzględnienie w regulacjach 
wewnętrznych, wydanie polecenia podległym pracownikom – nie ma znaczenia. 
Od rewizji osobistej należy jednak odróżnić, stosowaną w budynkach objętych 
ochroną, kontrolę przeciwdziałającą wnoszeniu na teren jednostki przedmiotów 
niebezpiecznych, np. broni. Od tego typu kontroli kontroler nie ma prawa się 
uchylać, jeżeli jej przeprowadzenie wynika z przepisów powszechnie obowią-
zujących (np. dotyczących ochrony określonych obiektów przez Biuro Ochrony 
Rządu) przy zastrzeżeniu, że jej przeprowadzenie nie może prowadzić do próby 
ustalania np. treści dokumentów wnoszonych lub wynoszonych przez kontrolera. 
Inaczej należy traktować kontrolę bezpieczeństwa przeprowadzaną na podstawie 
wewnętrznych uregulowań przyjętych w danej jednostce. W takim wypadku kon-
troler może zdecydować o poddaniu się jej, nie może być jednak do niej przymu-
szany. W każdym wypadku kontrola bezpieczeństwa może być ograniczona wy-
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łącznie do elementów bezpośrednio służących realizacji ochrony osób lub okre-
ślonych obiektów i nie może stanowić zagrożenia dla ujawnienia danych objętych 
tajemnicą kontrolerską.

Obowiązkiem kierownika jednostki kontrolowanej jest zapewnienie kontrolerowi 
warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szcze-
gólności niezwłoczne przedstawianie do kontroli żądanych dokumentów i materia-
łów, terminowe udzielanie wyjaśnień przez pracowników jednostki, udostępnianie 
urządzeń technicznych oraz środków transportu z ich obsługą, a w miarę możliwości 
oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem (art. 33 ust. 2). Analizę tego 
przepisu rozpocząć należy od wskazania, że w tym wypadku ustawa wprost wskazu-
je na kierownika jednostki kontrolowanej jako osobę obowiązaną. Kierownik może 
oczywiście swoje obowiązki zrealizować przy pomocy podległych mu pracowników, 
ale ewentualne zaniedbania w tym zakresie zawsze obciążać będą właśnie kierow-
nika jednostki. Przepis nakazuje zapewnić kontrolerowi warunki i środki niezbędne 
do sprawnego przeprowadzenia kontroli, jego dalsza część podaje jedynie przykła-
dowe obowiązki. Obowiązki kierownika jednostki zostały więc przez ustawę okre-
ślone przez cel, jakim jest zapewnienie kontrolerowi warunków do przeprowadzenia 
kontroli. Obowiązki w zakresie przedkładania żądanych dokumentów i materiałów 
oraz w zakresie udzielania wyjaśnień – zostaną omówione odrębnie. W tym miejscu 
wyjaśnienia wymaga ten fragment przepisu, który odnosi się do udostępnienia urzą-
dzeń technicznych, środków transportu (z obsługą) oraz pomieszczeń.

Obowiązek udostępnienia oddzielnych pomieszczeń został przez ustawodaw-
cę sformułowany z zastrzeżeniem „w miarę możliwości”. W praktyce oddzielne po-
mieszczenie, w którym kontroler może gromadzić akta kontroli, dokonywać ich anali-
zy, przeprowadzać takie czynności, jak np. pobranie wyjaśnień, przeprowadzanie roz-
mów (telefoniczne albo bezpośrednio) z osobami koordynującymi lub nadzorującymi 
kontrolę i przygotowywanie pism oraz innych dokumentów związanych z kontrolą, 
jest kluczowym warunkiem sprawnego przeprowadzania kontroli w siedzibie kon-
trolowanego. Pomieszczenie takie musi spełniać warunki określone dla pomieszczeń, 
w których wykonywana jest praca biurowa – co dotyczy m.in. należytego oświetlenia 
– oraz umożliwiać dostęp do zasilania w energię elektryczną. Zwrot „w miarę możli-
wości” należy więc interpretować w taki sposób, że odmowa udostępnienia kontro-
lerom takiego oddzielnego pomieszczenia mogłaby nastąpić jedynie w wyjątkowych 
i obiektywnie uzasadnionych okolicznościach – np. przeprowadzenia kontroli w jed-
nostce, która zajmuje niewielkie biuro, gdzie w każdym pomieszczeniu pracuje kilka 
osób, które obiektywnie nie mogą być na czas kontroli przeniesione w inne miejsce. 
W takim wypadku czynności kontrolne przeprowadzane przez kontrolera w siedzibie 
jednostki kontrolowanej będą musiały być ograniczone, a znaczna część czynności 
kontrolnych będzie musiała być wykonywana w siedzibie jednostki organizacyjnej 
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NIK (zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o NIK). Realizacja obowiązku dostarczenia doku-
mentów i materiałów oraz przedstawienia wyjaśnień będzie w takim wypadku mogła 
wiązać się z koniecznością ich dostarczenia (odpowiednio stawienia się) do siedziby 
jednostki organizacyjnej NIK.

Skala obowiązku dotyczącego udostępnienia urządzeń technicznych uległa obec-
nie istotnemu ograniczeniu w związku z wyposażeniem przez NIK swoich kontrole-
rów w urządzenia pozwalające im na wykonywanie szeregu czynności biurowych 
oraz kontakt z macierzystą jednostką organizacyjną bez potrzeby korzystania ze 
wsparcia technicznego jednostki kontrolowanej. Urządzeniem, do którego dostępu 
może potrzebować kontroler, może być np. kserokopiarka. Jako wyjątkową należy 
natomiast traktować wskazaną przez ustawę konieczność zapewnienia kontrolero-
wi środków transportu z ich obsługą. Obowiązek taki może się ziścić jedynie w wy-
padku szczególnym, np. kiedy poruszanie się po jednostce kontrolowanej własnym 
środkiem transportu kontrolera lub pieszo jest niedopuszczalne. Z całą pewnością 
nie należy tej części przepisu rozumieć jako nakazującego kierownikowi jednostki 
kontrolowanej zapewnienie kontrolerowi transportu np. do i z pracy. Skorzystanie 
przez kontrolera z tego typu „ułatwień” mogłoby być nawet uznane za uchybiające 
godności stanowiska i skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną.

5.3. Obowiązki związane z postępowaniem dowodowym

Przeprowadzenie kontroli wiąże się z pozyskaniem przez kontrolerów relewant-
nych dla przedmiotu kontroli dokumentów, które składają się na tzw. akta kontroli. 
Realizacji tego celu służy nałożony na kierowników jednostek kontrolowanych obo-
wiązek niezwłocznego przedkładania na żądanie NIK wszelkich dokumentów i ma-
teriałów, w tym na nośnikach elektronicznych, niezbędnych do przygotowania lub 
przeprowadzenia kontroli (art. 29 ust. 1 pkt 1). Kierownik jednostki kontrolowanej 
nie jest uprawniony do weryfikowania zasadności żądania przez kontrolerów wska-
zanego zakresu materiałów lub dokumentów. Nie ma także prawa kwestionowania 
żądanej formy ich przekazania. W typowej sytuacji kontrolerzy oczekują przekazania 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów papierowych oraz – je-
żeli były one wytworzone w postaci elektronicznej – także ich postaci elektronicznej.

Innym uprawnieniem kontrolerów generującym obowiązek po stronie jednostki 
kontrolowanej jest żądanie dostępu do baz danych. Jednostka kontrolowana ma obo-
wiązek taki dostęp zapewnić w zakresie zgodnym z określonym przez kontrolerów, 
ale też nie mniejszym niż potrzebny do faktycznego zapoznania się z interesującymi 
kontrolerów danymi w bazie. Tak określone obowiązki dotyczą zarówno kierowników 
jednostek kontrolowanych, jak i innych podmiotów, o których mowa w art. 2 i 4 usta-
wy o NIK, jeżeli jest to niezbędne dla przygotowania lub przeprowadzenia kontroli.
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Kontrolerzy mają prawo do wglądu do wszelkich dokumentów związanych z dzia-
łalnością jednostki kontrolowanej, pobierania oraz zabezpieczania dokumentów i in-
nych materiałów dowodowych (art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b). Czynności te wykonywane 
muszą być z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Obowiąz-
kiem kierownika jednostki kontrolowanej jest więc zapewnienie odpowiednio wglą-
du, możliwości pobrania oraz zabezpieczenia dokumentów i innych materiałów. Kon-
trolerzy nie zawsze bowiem potrzebują pozyskać kopie dokumentów lub materiałów 
związanych z działalnością kontrolowanej jednostki, czasem wystarczające jest dla 
nich zapoznanie się z nimi.

Obowiązkiem kierownika jednostki kontrolowanej jest sporządzenie lub spowo-
dowanie sporządzenia przez właściwych pracowników, na żądanie kontrolera, nie-
zbędnych dla kontroli kopii lub wyciągów z dokumentów, a także zestawień i obli-
czeń na podstawie dokumentów lub elektronicznych baz danych. Kopie, wyciągi, ze-
stawienia i obliczenia muszą być przed przekazaniem kontrolerowi potwierdzone 
za zgodność przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej lub upoważnioną 
osobę. Przedstawiając takie żądanie, kontroler określa też termin wykonania ocze-
kiwanych czynności (art. 37 ust. 1 i 2).

Przepisy dotyczące ochrony poszczególnych tajemnic stanowią ratio obowiąz-
ku kierownika jednostki kontrolowanej do poinformowania kontrolera, jeżeli prze-
kazywane mu dokumenty lub materiały obejmują dane prawnie chronione (art. 29 
ust. 2). Uwaga ta ma oczywiście zastosowanie do sytuacji, w której stosowne ozna-
czenie charakteru tajemnicy nie jest dla kontrolera widoczne przy samym przekaza-
niu takich dokumentów lub materiałów. Realizacja tego obowiązku przez kierowni-
ka jednostki zapewni przestrzeganie przez niego przepisów odnoszących się do tych 
tajemnic, a ponadto kontrolerowi pozwoli na ocenę, czy i na jakich warunkach ma 
dostęp do danej tajemnicy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. d i e oraz z art. 42 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 usta-
wy o NIK, kontroler ma prawo, odpowiednio, wzywać i przesłuchiwać świadków 
oraz żądać udzielenia wyjaśnień przez osoby, które wykonują lub wykonywały pracę 
na podstawie stosunku pracy lub innej umowy w jednostkach kontrolowanych. Jeżeli 
przesłuchanie albo pobranie wyjaśnień dotyczy osoby wykonującej pracę w jedno-
stce kontrolowanej i kontroler zamierza przesłuchać taką osobę (pobrać od niej wy-
jaśnienia), to kierownik jednostki obowiązany jest to umożliwić. Obowiązki kierow-
nika obejmują zarówno zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia (o ile czynno-
ści tych nie można wykonać w pomieszczeniu, w którym kontroler wykonuje swoje 
zadania, i o ile kontroler nie postanowi o ich przeprowadzeniu w siedzibie jednostki 
organizacyjnej NIK), jak i umożliwienie pracownikom jednostki kontrolowanej udzia-
łu w tych czynnościach.
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Kolejna grupa obowiązków kontrolowanego związana jest z tymi czynnościami 
kontrolera, które dotyczą przedmiotów (dowodów nieosobowych). Kontroler ma pra-
wo przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątkowych i przebiegu okre-
ślonych czynności (art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c i art. 39 ust. 1), a kontrolowany ma obo-
wiązek umożliwić przeprowadzenie tych czynności. Zależnie od przedmiotu oględzin, 
realizacja tego obowiązku polegać będzie albo tylko na „nieprzeszkadzaniu” kontro-
lerowi, np. w dostępie do budynku położonego na terenie jednostki kontrolowanej, 
albo na aktywnym wsparciu kontrolera w wykonywaniu tych czynności, np. przez 
udostępnienie pomieszczeń zamkniętych, zapewnienie obecności osób, które będą 
potrafiły na potrzeby oględzin np. przeprowadzić określoną czynność objętą oglę-
dzinami. Zawsze oględziny przeprowadza się w obecności kierownika komórki or-
ganizacyjnej, odpowiedzialnego za przedmiot kontroli lub czynności poddane oglę-
dzinom, a w razie jego nieobecności – pracownika wyznaczonego przez kierownika 
jednostki kontrolowanej (art. 39 ust. 2). O terminie przeprowadzenia oględzin, co do 
zasady, ma prawo zdecydować samodzielnie kontroler, ale wyznaczony termin musi 
uwzględnić obiektywne okoliczności, które mogłyby wpływać na możliwość ich prze-
prowadzenia. Termin przeprowadzenia oględzin może też wynikać ze specyficzne-
go celu oględzin – np. oględziny określonego urządzenia mogą być dokonane w toku 
jego zwykłej pracy albo przeciwnie – po zakończeniu zwykłego używania, w stanie 
bezruchu lub po uruchomieniu specjalnie na potrzeby dokonywanej przez kontro-
lera czynności.

Jeżeli kontroler korzysta z pomocy biegłych lub specjalistów (art. 29 ust. 1 pkt 2 
lit. g oraz art. 49 ust. 1 i 4), to kierownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek za-
pewnić tym osobom warunki do wykonania tych czynności, które z ich udziałem 
kontroler zamierza zrealizować w jednostce kontrolowanej. Dotyczy to wstępu tych 
osób do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki oraz wglądu do dokumen-
tów i przeprowadzania oględzin (art. 49 ust. 5 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 21 lit. a–c).

Obowiązkiem kierownika jednostki kontrolowanej (względnie innego pracow-
nika) jest przyjęcie i należyte zabezpieczenie materiałów dowodowych zebranych 
przez kontrolera, jeżeli kontroler postanowi oddać te materiały na przechowanie 
w celu ich zabezpieczenia (art. 36 ust. 1 pkt 1). Kontroler może także postanowić 
o zabezpieczeniu zebranych materiałów dowodowych przez ich przechowanie w jed-
nostce kontrolowanej, w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu 
(art. 36 ust. 1 pkt 2). W takim wypadku obowiązkiem kierownika jednostki kontro-
lowanej jest zapewnienie takiego pomieszczenia (oczywiście przy założeniu, że udo-
stępnienie takiego pomieszczenia jest obiektywnie możliwe).
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5.4. Inne obowiązki

Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek zapewnienia możliwości prze-
prowadzenia narady z pracownikami jednostki kontrolowanej, zwołanej przez kon-
trolera w celu omówienia kwestii związanych z przeprowadzaną kontrolą. Zwołanie 
narady powinno następować w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. O pla-
nowanym zwołaniu narady kontroler uprzedza kierownika jednostki kontrolowanej, 
uzgadniając z nim jej czas i miejsce (art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. h i art. 52). Także w tym 
wypadku obowiązek kierownika jednostki kontrolowanej obejmuje z jednej strony 
zapewnienie warunków organizacyjnych do przeprowadzenia narady (w szczegól-
ności udostępnienie odpowiedniego pomieszczenia), a z drugiej umożliwienie pra-
cownikom udziału w takiej naradzie.

W wypadku stwierdzenia przez kontrolera bezpośredniego niebezpieczeństwa 
dla życia lub zdrowia ludzkiego albo powstania znacznej szkody w mieniu kontroler 
w celu zapobieżenia występującemu niebezpieczeństwu lub szkodzie jest obowią-
zany niezwłocznie poinformować kierownika jednostki kontrolowanej lub kierow-
nika jednostki nadrzędnej (oraz właściwe organy lub inne jednostki). W takim wy-
padku kierownik jednostki kontrolowanej obowiązany jest niezwłocznie poinformo-
wać kontrolera o podjętych działaniach zapobiegających stanowi zagrożenia (art. 52 
ust. 1 i 2). Nie jest to więc obowiązek związany z przebiegiem samej kontroli. Usta-
lenia będące jego podstawą dokonane zostały wprawdzie w toku kontroli, ale stan 
zagrożenia i przeciwdziałanie mu nie muszą dotyczyć przedmiotu kontroli.

5.5. Uprawnienia podmiotu kontrolowanego – zagadnienia ogólne

Skoro jako podstawowy obowiązek kontrolowanego wskazane zostało poddanie 
się kontroli, to najbardziej generalnym ujęciem jego uprawnień będzie uzasadnione 
oczekiwanie, aby kontrola została przeprowadzona w sposób zgodny z regulującymi 
ją przepisami, z poszanowaniem szczegółowych uprawnień podmiotu kontrolowane-
go, dotyczącymi poszczególnych czynności kontrolnych oraz w sposób możliwie naj-
mniej zakłócający zwykłe funkcjonowanie jednostki. Część omawianych tutaj upraw-
nień ustawa o NIK przypisuje wprost kierownikowi jednostki kontrolowanej, w nie-
których przypadkach wskazuje, że uprawnienia może wykonywać także inna osoba 
upoważniona przez kierownika jednostki. Część uprawnień może być natomiast trak-
towana jako uprawnienia przysługujące jednostce jako takiej. Uprawnienia te reali-
zować mogą więc kierownik jednostki albo inne działające w imieniu kontrolowanej 
jednostki osoby, zależnie od treści danego uprawnienia oraz uwarunkowań organiza-
cyjnych jednostki i sposobu przeprowadzania kontroli. Uprawnienia podmiotu kon-
trolowanego omawiane w tej części rozumiemy szeroko – zarówno jako umocowa-
ne w konkretnych przepisach uprawnienia o charakterze ściśle proceduralnym, jak 
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i jako prawo oczekiwania, że uprawnienia przysługujące kontrolerom NIK realizowa-
ne będą w sposób możliwie najmniej uciążliwy, uwzględniający specyfikę i potrzeby 
organizacyjne jednostki, umożliwiający połączenie obowiązków jednostki kontrolo-
wanej związanych z prowadzaną kontrolą ze zwykłym funkcjonowaniem jednostki.

Kierownik jednostki kontrolowanej przede wszystkim ma prawo oczekiwać oka-
zania mu (i to bez żądania z jego strony) upoważnienia o treści i cechach odpowia-
dających wymogom określonym w art. 30 ust. 3–5 oraz okazania legitymacji służ-
bowej – przez osoby, które przystępują do przeprowadzenia kontroli w jednostce. 
W wypadku nieokazania takiego upoważnienia lub okazania upoważnienia niezgod-
nego z przepisami kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo odmówić możliwo-
ści przeprowadzenia kontroli. Zastrzec oczywiście należy, że odmowa dopuszczenia 
kontroli wobec nieokazania lub okazania wadliwego upoważnienia nie dotyczy sy-
tuacji, w której do kontroli przystępowałaby osoba upoważniona do jej prowadzenia 
wyłącznie na podstawie legitymacji służbowej (art. 30 ust. 2 ab initio).

Prowadzenie kontroli opiera się na pozyskaniu właściwych dokumentów oraz 
innego rodzaju dowodów. Żeby było to możliwe, kontroler musi mieć zapewnioną 
swobodę komunikacji z osobami zatrudnionymi w kontrolowanej jednostce oraz po-
ruszania się po tej jednostce. Nie jest więc możliwe wyznaczenie granicy swobody 
kontrolera w poruszaniu się po jednostce, któremu towarzyszyłoby uprawnienie jed-
nostki kontrolowanej do żądania nieprzekraczania tej granicy. Można więc jedynie 
bardzo ogólnie wskazać, że sposób i zakres korzystania przez kontrolerów z oma-
wianego prawa nie powinien wykraczać poza obszar niezbędny dla realizacji celu 
kontroli. I tylko w takim, niedookreślonym z istoty, zakresie możemy mówić o odpo-
wiadającym uprawnieniu kontrolerów prawie kontrolowanego do oczekiwania nie-
przekraczania przez kontrolerów granic postępowania kontrolnego.

5.6. Uprawnienia związane z postępowaniem dowodowym

Ustawa o NIK nakazuje kontrolerowi ustalenie stanu faktycznego na podstawie 
zebranych w toku postępowania dowodów (art. 35 ust. 1), wskazując jedynie przy-
kładowe rodzaje dowodów (art. 35 ust. 2). Zasady prowadzonego postępowania obej-
mują prawo kierownika jednostki kontrolowanej do złożenia wniosku dowodowe-
go, zarówno dotyczącego takiego rodzaju dowodu, który został w ustawie wprost 
wskazany, jak i każdego innego, który kierownik jednostki kontrolowanej uznaje 
za istotny dla ustalenia prawidłowego stanu faktycznego, a który rzeczywiście do-
tyczy przedmiotu kontroli. Kierownik jednostki może w szczególności złożyć kon-
trolerowi określony dokument lub wnioskować do niego o przeprowadzenie jakiejś 
czynności wymagającej aktywnego udziału kontrolera, np. oględzin. O przeprowa-
dzeniu wnioskowanego dowodu zawsze rozstrzygać będzie kontroler, dla którego 
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wyznacznikiem jest określony ustawowo cel kontroli – ustalenie stanu faktycznego 
i jego należyte udokumentowanie. Jeżeli w ocenie kontrolera złożony przez kierow-
nika jednostki kontrolowanej wniosek służy realizacji tego celu, wniosek powinien 
zostać uwzględniony.

Kierownik jednostki ma prawo oczekiwać, aby żądanie przekazania dokumentów 
i materiałów lub umożliwienia dostępu do baz danych (art. 29 pkt 1 i art. 37 ust. 1 
i 2) wskazywało termin, który faktycznie umożliwia spełnienie żądania. Dokumen-
ty i materiały muszą być przekazane w zakreślonym terminie, termin ten może być 
ustalony przy założeniu niezwłoczności działania jednostki kontrolowanej, ale jedno-
cześnie powinien on uwzględniać tak okoliczności powszechnie znane (np. dni usta-
wowo wolne od pracy), jak i specyficzne, występujące w danej jednostce, czy nawet 
incydentalne (np. przeprowadzka, święto danej formacji itp.), ale przede wszystkim 
powinien być odpowiedni do zakresu sformułowanego żądania. Naruszeniem upraw-
nień jednostki kontrolowanej byłoby więc żądanie przekazania dokumentów w ter-
minie niemożliwym do dotrzymania – ze względu na zakres żądania albo na krótki 
termin obejmujący ponadto dni, w których jednostka kontrolowana nie pracuje. Uwa-
gi te należy odnieść odpowiednio do żądania przez kontrolerów dostępu do baz da-
nych oraz innych terminów wyznaczanych przez kontrolera jednostce kontrolowanej.

Realizacja obowiązku udostępnienia dokumentów i materiałów oraz zapewnie-
nia dostępu do baz danych musi następować z zachowaniem przepisów o tajemni-
cy ustawowo chronionej. Przestrzeganie tych przepisów jest obowiązkiem zarówno 
podmiotu kontrolowanego, jak i kontrolerów. Kierownik jednostki kontrolowanej 
ma więc prawo oczekiwać, że żądany przez kontrolerów sposób dostępu do baz da-
nych (względnie udostępnienia dokumentów lub materiałów) nie będzie stanowił za-
grożenia dla ochrony wskazanych tajemnic. Gdyby takie zagrożenie mogło powstać, 
to obowiązkiem kierownika jednostki jest podjęcie próby uzgodnienia innej formy 
udostępnienia żądanych danych. Ponieważ przestrzeganie zasad ochrony informacji 
prawnie chronionych dotyczy także kontrolerów NIK, to wydaje się, że opisywany 
problem ma jedynie teoretyczny charakter.

5.7. Wyłączenie kontrolera i innych osób działających w imieniu NIK

Kontrolowany ma prawo złożyć wniosek o wyłączenie kontrolera z postępowa-
nia kontrolnego. Ustawa o NIK przewiduje (art. 31 ust. 1 i 2) wyłączenie kontrolera 
z postępowania kontrolnego, jeżeli:

– wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa 
lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym 
pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim 
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

– zachodzą uzasadnione wątpliwości co do bezstronności kontrolera.
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Zaistnienie każdej z tych dwóch, bardzo ogólnie określonych, przesłanek uzasad-
nia wyłączenie kontrolera z postępowania kontrolnego z urzędu, czyli w trybie nie-
wymagającym żadnej aktywności kierownika jednostki kontrolowanej. Standardy 
postępowania kontrolnego, których przestrzeganie jest służbowym obowiązkiem 
kontrolera, powinny skłonić kontrolera właśnie do podjęcia działań w celu wyłą-
czenia go z urzędu z postępowania kontrolnego. Uprawnienie przysługujące w tym 
zakresie kierownikowi jednostki kontrolowanej może być traktowane jako w pew-
nym sensie substytucyjne wobec procedury wyłączenia kontrolera z urzędu. Szcze-
gólnie pierwsza ze wskazanych powyżej przesłanek ma taki charakter, że w niektó-
rych sytuacjach kontrolowanemu trudno jest mieć wiedzę pozwalającą się na nią 
powołać. Natomiast druga z przesłanek jest szeroko sformułowana, może odno-
sić się także do okoliczności, które ujawnią się w toku przeprowadzania kontroli  
(np. w sposobie prowadzenia kontroli, ujawnianiu przez kontrolera swoich wyprze-
dzających sądów czy uprzedzeń). Złożenie wniosku o wyłączenie kontrolera na pod-
stawie tej przesłanki może być nawet wynikiem sytuacji spornej powstałej pomiędzy 
kontrolerem a kontrolowanym. O wyłączeniu kontrolera w każdym wypadku – czy-
li zarówno w wypadku wyłączenia z urzędu, jak i na wniosek – postanawia dyrek-
tor właściwej jednostki kontrolnej NIK (jednostki, w której zatrudniony jest kontro-
ler). Na postanowienie dyrektora jednostki nie przysługuje zażalenie (art. 31 ust. 4),  
nie jest też możliwe wniesienie jakiegokolwiek innego środka zaskarżenia na wyda-
ne w tej sprawie postanowienie.

Kierownik jednostki kontrolowanej ma także prawo wystąpić o wyłączenie z po-
stępowania kontrolnego powołanego biegłego lub specjalisty. Przesłanki wystąpienia 
są analogiczne jak w wypadku wyłączenia kontrolera, taki sam jest też tryb podjęcia 
decyzji w tej sprawie, z tym że wniosek o wyłączenie takiej osoby kierownik jednost-
ki kontrolowanej składa za pośrednictwem kontrolera.

Ustawa o NIK przewiduje jeszcze jedną, szczególną formę wyłączenia. Jeżeli wy-
niki kontroli mogłyby oddziaływać na prawa lub obowiązki dyrektora albo wicedy-
rektora jednostki kontrolnej lub osób im bliskich, Prezes NIK może – na wniosek lub 
z urzędu – postanowić o wyłączeniu z postępowania kontrolnego danej jednostki 
kontrolnej. Wniosek w zakresie wyłączenia jednostki kontrolnej może złożyć tak-
że kierownik jednostki kontrolowanej. Określając jednostkę kontrolną podlegającą 
wyłączeniu, ustawa posługuje się pojęciem „właściwa jednostka”. Uzasadnione jest 
przyjęcie, że tą właściwą jednostką jest nie tylko jednostka, której kontrolerzy bez-
pośrednio przeprowadzają czynności kontrolne, ale także jednostka, która koordynu-
je kontrolę. Ustawa także w tym wypadku nie przewiduje żadnej formy zaskarżenia 
postanowienia w sprawie wyłączenia jednostki kontrolnej.
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5.8. Zwrot kosztów

Uzupełnieniem omówionego powyżej obowiązku zapewnienia kontrolerowi urzą-
dzeń technicznych i środków transportu jest prawo jednostki kontrolowanej do żą-
dania zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. Jednostka kontrolowana ma także 
prawo uzyskania zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników jednostki kontrolowa-
nej uczestniczących w postępowaniu kontrolnym prowadzonym w dniach wolnych 
od pracy i poza godzinami pracy (art. 34 ust. 1). Należy podkreślić, że prawo żądania 
zwrotu dotyczy tylko tych, wprost wskazanych w ustawie, rodzajów kosztów. Tym 
samym brak jest podstaw prawnych do uznania ewentualnie zgłaszanego roszczenia 
o pokrycie innych kosztów poniesionych przez jednostkę kontrolowaną w związku 
z przeprowadzoną przez NIK kontrolą436.

Wysokość kosztów korzystania z urządzeń i środków transportu, których zwro-
tu żąda jednostka kontrolowana, musi być należycie udokumentowana i powiązana 
z zakresem korzystania z nich przez kontrolera. Jeżeli więc jednostka kontrolowana 
chciałby dochodzić zwrotu kosztów np. korzystania przez kontrolera z kserokopiar-
ki, to kierownik tej jednostki powinien najpierw zapewnić takie rozwiązanie tech-
niczne, które umożliwi ustalenie liczby wykonanych przez kontrolera kopii (np. przez 
nadanie kontrolerowi unikalnego loginu umożliwiającego korzystanie z urządzenia). 
Koszty osobowe, związane z pracą pracowników jednostki kontrolowanej poza godzi-
nami pracy lub w dniach wolnych od pracy, powinny być określone w sposób zgodny 
z faktycznie należnym tym pracownikom wynagrodzeniem za ten dokładnie czas pra-
cy oraz obciążającymi pracodawcę kosztami składek na ubezpieczenia społeczne (pe-
łen koszt wynagrodzenia brutto). Podkreślić należy, że przedmiotem żądania zwrotu 
kosztów może być wyłącznie wynagrodzenie z tytułu pracy pracowników jednostki 
kontrolowanej w tym dodatkowym czasie. Brak jest podstaw prawnych domagania 
się zwrotu kosztów związanych z pracą tych pracowników, którzy wykonują wpraw-
dzie różne czynności związane z postępowaniem kontrolnym (np. przygotowują dla 
kontrolera kopie dokumentów), ale robią to w ramach zwykłego czasu pracy.

Żądanie zwrotu wszystkich omawianych kosztów musi być złożone przez kierow-
nika jednostki kontrolowanej do dyrektora właściwej jednostki kontrolnej (jednostki 
zatrudniającej danego kontrolera) w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia 
pokontrolnego. Wniosek musi być umotywowany. Niedotrzymanie terminu skutkuje 

436 Patrz wyrok z 12 kwietnia 2017 r. Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie, I C 27/17 niepubliko-
wany, z powództwa Gminy Leśniowice przeciwko NIK w sprawie o zapłatę tytułem zwrotu kosztów 
korzystania przez kontrolerów NIK z urządzeń technicznych podczas kontroli oraz kosztów związa-
nych z utrzymaniem pomieszczenia biurowego, w tym ogrzewania, energii elektrycznej i środków 
czystości. Izba uznała w tej sprawie roszczenie z tytułu kosztów korzystania z urządzeń technicznych,  
ale wniosła o oddalenie powództwa w pozostałym zakresie. Sąd zgodził się ze stanowiskiem NIK.
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utratą roszczenia (art. 34 ust. 3). Fakt ewentualnego korzystania przez kierownika 
z prawa złożenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego nie wypływa na bieg ter-
minu 14-dniowego liczonego od dnia otrzymania wystąpienia.

5.9. Inne uprawnienia

Także prawo kontrolera do zwołania narady stanowi przykład uprawnienia, któ-
rego realizacja powinna następować z poszanowaniem uzasadnionego interesu jed-
nostki kontrolowanej. Ustawa nakazuje, aby czas i miejsce narady zostały uzgodnio-
ne z kierownikiem jednostki kontrolowanej (art. 52 ust. 2). Granicą uwzględniania 
interesu jednostki jest zawsze ryzyko naruszenia celu zaplanowanej czynności kon-
trolnej. Kontroler powinien więc uwzględnić znane mu lub zgłoszone uwarunkowa-
nia istniejące po stronie jednostki kontrolowanej, ale tylko wtedy, gdy nie wpłynie 
to negatywnie na obiektywnie postrzeganą efektywność postępowania kontrolnego.

Ważnym uprawnieniem kierownika jednostki kontrolowanej jest prawo wglądu 
do akt kontroli i sporządzania z nich odpisów (art. 35a ust. 3). Kierownik może z tego 
prawa skorzystać osobiście lub przez osobę upoważnioną. Termin wglądu do akt kon-
troli powinien być w miarę możliwości uzgodniony z kontrolerem ze względów orga-
nizacyjnych, np. miejsca przechowywania akt. Dostęp do akt kontroli może kierow-
nikowi jednostki służyć analizie zasadności złożenia wniosku dowodowego, może 
stanowić przygotowanie do przyszłego złożenia zastrzeżeń, a może być też przeja-
wem zainteresowania, jakich ustaleń dokonali kontrolerzy. Podkreślić należy jednak, 
że skorzystanie przez kierownika z jego prawa nie jest uzależnione od przedstawie-
nia jakiegokolwiek uzasadnienia.

Uprawnienie kierownika jednostki kontrolowanej dotyczące składania zastrzeżeń 
do wystąpienia pokontrolnego oraz obowiązek poinformowania o sposobie wykorzy-
stania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych zostały omówione osobno437. 

437 Zob. odpowiednio rozdział III.8 i III.9.
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III.6. Wykonywanie czynności kontrolnych438

6.1. Ogólne ramy prawne wykonywania czynności kontrolnych

Czynności kontrolne są swoistym narzędziem, za pomocą którego kontroler pro-
wadzi postępowanie kontrolne. Tym samym cel wszystkich czynności kontrolnych 
podejmowanych przez kontrolera musi być tożsamy z celem kontroli – którym jest 
ustalenie stanu faktycznego i jego rzetelne udokumentowanie, stanowiące podstawę 
dokonania oceny kontrolowanej działalności według ustawowych kryteriów. Czynno-
ści kontrolne mogą być więc podejmowane w zakresie niezbędnym do realizacji celu 
kontroli. Niezgodne z ustawą byłoby dokonanie czynności kontrolnej, której forma 
została wprawdzie przewidziana przez ustawę o NIK, ale która nie służyłaby reali-
zacji celu kontroli. Oczywiście kontroler musi dokonywać szeregu takich czynności, 
z których kolejno wyłania się obraz działalności kontrolowanej jednostki. Niektóre 
z czynności kontrolnych mogą nie mieć bezpośredniego wpływu na wyniki kontroli. 
Dla przykładu, kontroler może podjąć określone czynności uzasadnione swoim osą-
dem, że mogą one ujawnić określone nieprawidłowości. Nie zawsze takie przypusz-
czenie uzyska swoje potwierdzenie, nie delegitymizuje to jednak czynności wykona-
nych przez kontrolera. Niezgodne z ustawą byłyby jedynie takie czynności, które nie 
pozostawałyby w jakimkolwiek związku z przedmiotem (a tym samym celem) kon-
troli. Rozważane jedynie hipotetycznie dokonanie takiej czynności mogłoby stano-
wić także delikt dyscyplinarny.

Wskazanie na cel kontroli ma też znaczenie dla zakresu wykonywania przez kon-
trolera poszczególnych czynności. O zakresie tych czynności decyduje kontroler, sta-
nowisko wyrażone ewentualnie przez kontrolowanego nie ma znaczenia. Kontroler 
może natomiast, w ramach przyjętej w NIK metodyki prowadzenia kontroli, korzy-
stać odpowiednio ze wsparcia kierownika zespołu kontrolerów, koordynatora kon-
troli, a w istotnych sytuacjach także nadzorującego kontrolę. Zakres dokonywanych 
czynności podlega tym samym niemożliwym do precyzyjnego określenia ogranicze-
niom, jak przedstawione powyżej, odnoszącym się do samego faktu przeprowadzenia 
czynności. Zakres ten więc powinien być adekwatny do celu kontroli wyznaczonego 
kontrolerowi w programie kontroli, jego osądu co do potrzebnej „głębokości” prowa-
dzonych badań, a jednocześnie nie powinien wykraczać poza ten wymiar. Kontroler 
może i powinien zażądać wszystkich dokumentów, które odnoszą się do badanego 

438 W rozdziale omawiane są czynności kontrolne dotyczące przeprowadzania dowodów w postępowa-
niu kontrolnym NIK.
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zagadnienia, z okresu objętego kontrolą (zgodnie z jej programem) oraz adekwatne-
go okresu wcześniejszego lub późniejszego (też określonego w programie kontroli, 
względnie ustalanego z osobami koordynującymi oraz nadzorującymi kontrolę). Kon-
troler nie powinien jednak żądać od jednostki kontrolowanej takiego zakresu doku-
mentów (czy to określanych według ich przedmiotu, czy według daty wytworzenia), 
które według profesjonalnego osądu kontrolerskiego (czyli osądu, którym kieruje się 
odpowiednio doświadczony i należycie wykonujący swoją pracę kontroler) nie będą 
służyły realizacji celu kontroli. Ich pozyskanie jest więc zbędne z punktu widzenia 
realizacji celu kontroli, generuje niepotrzebne i nieuzasadnione obciążenie po stro-
nie podmiotu kontrolowanego, a tym samym mogłoby zostać uznane za niezgodne 
z ustawowymi zasadami prowadzenia postępowania kontrolnego.

Czynności kontrolne składają się na postępowanie kontrolne, którego celem jest, 
jak to wskazano na wstępie, m.in. ustalenie stanu faktycznego. Ustalenie tego stanu 
następuje na podstawie zebranych w toku postępowania kontrolnego dowodów. Ka-
talog dowodów nie został przez ustawę zamknięty. Dowodami są dokumenty, zabez-
pieczone rzeczy, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne 
wyjaśnienia i oświadczenia – ale jest to tylko katalog przykładowy. Dowodem może 
być wszystko, co służy realizacji celu kontroli i nie jest zakazane przez prawo. O ile 
katalog dowodów jest otwarty, o tyle określony przez ustawę katalog czynności kon-
trolnych należy traktować jako zamknięty w takim zakresie, w jakim oddziaływałby 
na prawa lub obowiązki osób trzecich, w tym wypadku przede wszystkim kierownika 
i pracowników jednostki kontrolowanej oraz samej jednostki. Kontroler może więc 
włączyć do akt kontroli inny dowód doręczony mu albo pozyskany w inny sposób, ale 
nie może żądać od jednostki kontrolowanej wykonywania jakiejkolwiek czynności 
lub udziału w czynności nieprzewidzianej przez przepisy ustawy o NIK.

Planując termin i zakres realizacji poszczególnych czynności kontrolnych, kon-
troler musi uwzględniać tematykę wynikającą z programu kontroli. Powinien także 
ocenić czasochłonność poszczególnych czynności, np. czas oczekiwania na przedsta-
wienie dokumentów przez kontrolowaną jednostkę czy wyjaśnień przez jej pracow-
ników. Umiejętne rozplanowanie czynności kontrolnych jest niezbędne także dla do-
chowania przez kontrolera uwarunkowań organizacyjnych wiążących w danej kon-
troli, w szczególności założonej czasochłonności kontroli.

Wykonywanie kontroli doraźnej odbywa się według tych samych reguł co kontro-
li planowej. Fakt, że kontrola ma charakter doraźny, nie wpływa na sposób przepro-
wadzania poszczególnych czynności kontrolnych439. Przesądza o tym art. 27 ustawy 
o NIK, zgodnie z którym postępowanie kontrolne przeprowadza się według prze-
pisów tej ustawy. Przepis ten dotyczy wszystkich rodzajów kontroli określonych 

439 Tak też E. Jarzęcka-Siwik, M. Proksa, Przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli…, dz. cyt. s. 38–39.
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w art. 28a ustawy o NIK oraz uściślonych, co do rodzajów kontroli doraźnej, w § 3 
zarządzenia w sprawie kontroli.

Wszystkie czynności kontrolne wykonywane muszą być w sposób zgodny z po-
wszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Większość odnoszących się do czyn-
ności kontrolnych przepisów ujętych jest oczywiście w ustawie o NIK. Ustawa ta sta-
nowi jednak tylko jeden z aktów prawnych współtworzących system prawa obowią-
zującego w Polsce. Każdy, a w szczególności funkcjonariusz publiczny, jakim jest kon-
troler NIK, obowiązany jest przestrzegać wszystkich przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, a więc w omawianym przypadku ustaw i rozporządzeń, bo nie wy-
daje się możliwe tutaj bezpośrednie zastosowanie Konstytucji, a ustawy międzyna-
rodowe raczej nie dotyczą omawianego obszaru. Ze względu na ich specyfikę ostroż-
niej należy wypowiadać się co do możliwości stosowania norm wynikających z aktów 
prawa Unii Europejskiej. W każdym wypadku kontroler NIK ma obowiązek przestrze-
gać prawa powszechnie obowiązującego, dokonując danej czynności kontrolnej. Za-
pisane w niektórych przepisach ustawy o NIK (zob. np. art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 
lit. b) zastrzeżenie o dokonywaniu czynności „z zachowaniem odrębnych przepisów” 
(w przywołanym przepisie – z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chro-
nionej) może być więc uznane za zbędne. Gdyby takiego zastrzeżenia nie było, nie 
zwalniałoby to kontrolera z przestrzegania przepisów, które odnosiłyby się do do-
konywanej czynności (w tym przykładzie określały np. zasady dostępu i przechowy-
wania dokumentów zawierających informacje niejawne).

Właściwe wykonanie poszczególnych czynności wymaga nie tylko znajomości 
formalnych podstaw określonych w ustawie o NIK oraz metodyki pracy kontrolera, 
ale także praktycznego doświadczenia. Właśnie z tego powodu status mianowanego 
kontrolera uzyskać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły aplikację kontrolerską, 
o której mowa w art. 68 ust. 5 ustawy o NIK. Jednym z podstawowych celów aplika-
cji kontrolerskiej jest właśnie praktyczne przygotowanie aplikantów do wykonywa-
nia czynności kontrolnych.

Przepis art. 32 ust. 1 ustawy o NIK przewiduje, że postępowanie kontrolne, co do 
zasady, przeprowadzane jest w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miejscach 
wykonywania jej zadań (tym samym w tych miejscach wykonywane są czynności 
kontrolne). Zgodnie z art. 32 ust. 2 postępowanie to lub poszczególne jego czynno-
ści przeprowadza się w miarę potrzeby również w siedzibie jednostki organizacyjnej 
NIK. Brzmienie tych przepisów (niezmienionych od dnia uchwalenia ustawy) wska-
zuje jako zasadę prowadzenie postępowania kontrolnego w siedzibie jednostki kon-
trolowanej, a jako wyjątek – w siedzibie jednostki organizacyjnej NIK. Niewątpliwie 
znaczna część omawianych poniżej czynności kontrolnych może być wykonana jedy-
nie w siedzibie kontrolowanego (np. oględziny składników majątkowych, procesów) 
lub też ich wykonywanie tam jest łatwiejsze do zorganizowania i mniej czasochłonne 
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(np. pobranie ustnych wyjaśnień od pracowników jednostki kontrolowanej w miej-
scu ich pracy, zamiast w siedzibie NIK). Współczesna metodyka kontroli powinna 
jednak dopuszczać wykonywanie znacznej części czynności poza jednostką kontro-
lowaną. Odnosi się to w szczególności do przygotowania kontroli, ale także do nie-
których czynności kontrolnych. Dostęp do zasobu wiedzy, publicznych rejestrów itp. 
umożliwia przeprowadzenie części czynności analitycznych poza siedzibą jednostki 
kontrolowanej. Przyszłościowym i jak się wydaje pożądanym kierunkiem jest dal-
sze, stopniowe ograniczanie obecności kontrolerów w jednostce kontrolowanej wy-
łącznie do tych czynności, które rzeczywiście prawidłowo mogą być wykonane tylko 
tam. W pozostałym zakresie czynności kontrolne mogą być wykonywane w jednost-
ce organizacyjnej NIK. Część czynności (np. pobranie uwierzytelnionych kopii doku-
mentów) współcześnie może być wykonywana przy użyciu narzędzi elektronicznych 
(np. dzięki potwierdzeniu kopii dokumentów przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego). Dotyczyć to może w szczególności pozyskiwania dokumentów nie-
zbędnych do przygotowania kontroli (np. aktów wewnętrznych regulujących działal-
ność kontrolowanej jednostki) lub obszernych dokumentów, których oryginały jed-
nostka wytwarza właśnie w postaci elektronicznej.

Czynności kontrolne przeprowadza się w czasie wykonywania zadań przez jed-
nostkę kontrolowaną. Pojęcie to należy odnosić do zwykłych godzin pracy w danej 
jednostce, a nie tylko do godzin obsługi interesantów, jeżeli jest to jednostka, która 
świadczy taką obsługę. Jeżeli wymaga tego dobro kontroli, czynności kontrolne prze-
prowadza się również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy. O tym, czy 
taka konieczność wystąpiła, decyduje kontroler. Stanowisko kontrolowanego nie ma 
formalnego znaczenia. Kontroler powinien natomiast zasygnalizować taką koniecz-
ność kierownikowi jednostki kontrolowanej z odpowiednim wyprzedzeniem, umoż-
liwiającym przygotowanie jednostki i potrzebnych pracowników do umożliwienia 
kontrolerowi przeprowadzenia czynności. Kierownikowi jednostki nie przysługuje 
sprzeciw ani środek zaskarżenia wobec takiej decyzji kontrolera. Jedyne uprawnie-
nie jednostki kontrolowanej polega na prawie żądania zwrotu kosztów poniesionych 
z tytułu wynagrodzeń pracowników uczestniczących w czynnościach kontrolnych 
w tym czasie440.

Wykonywanie czynności kontrolnych może wiązać się z przetwarzaniem różne-
go rodzaju danych osobowych. Przepis art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. i ustawy o NIK stanowi 
podstawę dla kontrolerów NIK do przetwarzania takich danych. Pojęcia danych oso-
bowych oraz ich przetwarzania określone zostały przez przepisy ustawy o ochronie 
danych osobowych441. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy danymi osobowymi są wszel-

440 Więcej na ten temat w rozdziale III.5.
441 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 922.
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kie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. 
Pojęcie przetwarzania obejmuje natomiast, zgodnie z art. 7 pkt 2 przywołanej usta-
wy, jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, 
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwa-
nie. Przywołany przepis ustawy o NIK wyłącza natomiast spod zakresu danych, któ-
re mają prawo przetwarzać kontrolerzy NIK, dane ujawniające poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub filozoficzne, jak również dane o kodzie genetycznym, na-
łogach lub życiu seksualnym. Do tych danych kontrolerzy nie mają prawa dostępu. 
Jeżeli w żądanych przez nich dokumentach tego typu dane występują, to przed prze-
kazaniem dokumentów kontrolerom jednostka kontrolowana powinna w odpowied-
ni sposób pozbawić dokumenty tych danych lub w trwały sposób uniemożliwić ich 
jakiekolwiek przetwarzanie (w tym odczytanie, pozyskanie). Trybunał Konstytucyj-
ny orzekł, że „przetwarzanie danych ujawniających poglądy polityczne, przekonania 
religijne lub filozoficzne, jak również dane o kodzie genetycznym, nałogach lub ży-
ciu seksualnym nie jest przydatne w świetle konstytucyjnego i ustawowego katalogu 
podmiotów kontrolowanych przez NIK oraz zakresu dopuszczalnej kontroli”442. Kon-
trolerzy NIK mają natomiast prawo przetwarzania pozostałych tzw. danych wrażli-
wych określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. W każdym 
wypadku przetwarzanie danych osobowych przez kontrolera powinno mieć miejsce 
tylko w takim zakresie, w jakim jest to uzasadnione realizacją celu kontroli443.

Ustawa o NIK formułuje obecnie także generalną zasadę dostępu NIK do doku-
mentów i materiałów zawierających dane ustawowo chronione – jeżeli dostęp ten nie 
został wyłączony lub ograniczony w odrębnych ustawach. Regułą wynikającą z usta-
wy o NIK jest więc prawo NIK dostępu do różnego rodzaju tajemnic, chyba że prawo 
to zostało wyłączone lub ograniczone przepisem odrębnej ustawy444.

6.2. Czynności kontrolne dotyczące osób i jednostek

Ustawa o NIK przewiduje trzy podstawowe formy pozyskania informacji od osób, 
które mogą dysponować informacjami istotnymi dla realizacji celu kontroli: wyja-
śnienia, zeznania świadka oraz oświadczenia. Złożenia wyjaśnień kontroler może za-
żądać od osób, które wykonują lub wykonywały pracę445 w jednostce kontrolowanej 

442 Wyrok TK z 20 stycznia 2015 r., K 39/12.
443 Więcej na temat dostępu kontrolerów do danych osobowych – zob.: E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka Prze-

twarzanie danych osobowych – wybrane problemy postępowania kontrolnego NIK, Kontrola Państwowa 
2012/6, E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 133–136.

444 Więcej na ten temat – tamże s. 128–133.
445 O znaczeniu możliwości uzyskania wyjaśnień także od byłych pracowników piszą, także w ujęciu hi-

storycznym, E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Nowelizacja ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Kontrola 
Państwowa nr 1/2010, s. 43–44.
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(art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e oraz art. 40 ust. 1–6). Dotyczy to osób wykonujących pracę 
na podstawie stosunku pracy, ale także innej umowy446. Kontroler przesądza o for-
mie złożenia wyjaśnień – mogą być złożone ustnie i wówczas sporządza się z nich 
protokół, albo pisemnie. Kontroler wyznacza także czas na ich złożenie. Wyjaśnie-
nia dotyczyć mają przedmiotu kontroli. Ustawa przewiduje dwie przesłanki odmo-
wy udzielenia wyjaśnień oraz uchylenia się od odpowiedzi na poszczególne pytania:

– gdy wyjaśnienia mają dotyczyć informacji objętych tajemnicą ustawowo chro-
nioną, inną niż tajemnica służbowa, do których dostęp NIK został wyłączony albo 
nie zostały spełnione przesłanki do przekazania informacji, do których dostęp NIK 
został ograniczony;

– gdy wyjaśnienia mają dotyczyć faktów i okoliczności, których ujawnienie mo-
głoby narazić na odpowiedzialność karną lub majątkową osobę wezwaną do złożenia 
wyjaśnień (lub osoby jej bliskie).

Kontroler ma prawo także zażądać od pracowników jednostek niekontrolowa-
nych (art. 40 ust. 7) wyjaśnień pozostających w związku z prowadzoną kontrolą. 
Do trybu pozyskiwania tych wyjaśnień oraz okoliczności, w których osoba, do której 
skierowano żądanie, może uchylić się od ich złożenia (względnie udzielenia odpo-
wiedzi na pytania), stosuje się odpowiednio te same przepisy, które dotyczą pracow-
ników jednostki kontrolowanej.

Żądanie udzielenia wyjaśnień jest podstawową formą pozyskania przez kontrole-
ra informacji od osób, które mogą dysponować istotną dla przedmiotu kontroli wie-
dzą. Kontroler może jednak zastosować także bardziej sformalizowaną procedurę, 
którą jest przesłuchanie świadka. Świadkiem może być każda osoba, od której moż-
na żądać udzielenia wyjaśnień, ale także każda inna osoba (art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. d 
oraz art. 42 ust. 1). Kontroler, wzywając świadka, wyznacza czas i miejsce złożenia 
zeznań. Wezwanie musi spełniać wymagania formalne (art. 42 ust. 4), w szczegól-
ności wskazywać podstawę prawną, charakter i cel wezwania osoby, która musi być 
oznaczona imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania. Istotnym elementem we-
zwania jest także pouczenie o skutkach prawnych niezastosowania się do wezwania.

Zwykłym miejscem złożenia zeznań jest miejsce wykonywania pozostałych czyn-
ności kontrolnych – a więc siedziba jednostki kontrolowanej, względnie jednostki or-
ganizacyjnej NIK. Możliwe jest także wezwanie potrzebnych osób do siedziby innej 
jednostki NIK i przesłuchanie ich w charakterze świadków przez upoważnionego 
pracownika tej jednostki. Kontroler może wystąpić z takim wnioskiem do dyrektora 
jednostki NIK „w razie potrzeby”. Ustawową przesłankę należy odnosić do ekonomiki 
postępowania oraz poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich. Dla przy-

446 Więcej na temat wagi możliwości uzyskania wyjaśnień od osób wykonujących pracę na innych niż 
stosunek pracy podstawach – zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Postępowanie kontrolne NIK po no-
welizacji, Kontrola Państwowa 2012/4, s. 29–30.
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kładu, w wypadku przesłuchania osoby z miejscowości znacznie oddalonej od siedzi-
by jednostki organizacyjnej NIK prowadzącej kontrolę kontroler powinien rozważyć 
skorzystanie z omawianej możliwości. Jeżeli po stronie osoby wzywanej na przesłu-
chanie istnieje przeszkoda w postaci choroby lub inna niedająca się usunąć przeszko-
da – możliwe jest także przesłuchanie w miejscu pobytu tej osoby. Przesłankę braku 
możliwości usunięcia przeszkody należy odnosić do czasu przewidzianego na kon-
trolę. Może być więc tak, że zaistniała przeszkoda nie ma charakteru nieusuwalnego 
lub nawet długotrwałego, ale utrzymuje się przez cały czas zaplanowanej kontroli. 
Nie należy oczywiście rozumieć tego przepisu jako upoważniającego do przeprowa-
dzenia przesłuchania świadka w stanie zdrowia lub okolicznościach, które uniemoż-
liwiałyby świadkowi należyte spełnienie swojego obowiązku.

Osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć ze-
znania pod rygorem możliwości nałożenia na nią przez kontrolera kary pieniężnej 
do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 48). Brzmienie art. 48 ust. 1 
ustawy o NIK wskazuje, że kara może być nałożona, wydaje się jednak, że nałożenie 
kary nie powinno w takiej sytuacji stanowić elementu swobodnej oceny kontrolera. 
Postanowienie o nałożeniu kary może być natomiast uchylone przez kontrolera, jeże-
li wezwana osoba usprawiedliwi niestawiennictwo. Ustawa nie określa okoliczności, 
które należy uznać za usprawiedliwiające nieobecność, kontroler musi sam dokonać 
takiego osądu. Zarówno na postanowienie o nałożeniu kary, jak i na postanowienie 
o odmowie uchylenia tej kary – przysługuje zażalenie (art. 48 ust. 2 i 4).

Osoba, która składa zeznania w charakterze świadka, obowiązana jest zeznawać 
prawdę i nie zatajać żadnych faktów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za skła-
danie fałszywych zeznań (art. 233 § 2 i 3 kk). O reżimie tej odpowiedzialności kon-
troler musi uprzedzić świadka przed rozpoczęciem przesłuchania. Zastrzec należy 
jednocześnie, że prawo odmowy zeznań w charakterze świadka przysługuje (art. 45):

– pracownikowi jednostki kontrolowanej ponoszącemu odpowiedzialność 
za działalność będącą przedmiotem kontroli;

– każdej osobie, jeżeli złożenie zeznań mogłoby ją lub jej osoby najbliższe narazić 
na odpowiedzialność karną lub majątkową.

Czynności przesłuchania w charakterze świadka nie wolno natomiast w ogóle 
przeprowadzać (art. 43) w odniesieniu do:

– obrońcy co do faktów, o których dowiedział się, udzielając porady prawnej lub 
prowadząc sprawę;

– duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi.
Nie stanowi natomiast przeszkody do przesłuchania fakt, że informacje które mia-

łyby być ujawnione w jego toku, podlegają ochronie jako informacje niejawne. W wy-
padku informacji klauzulowanych jako zastrzeżone lub poufne nie są wymagane żad-
ne szczególne procedury do przeprowadzenia przesłuchania. W wypadku klauzuli 
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tajne lub ściśle tajne zwolnienia od obowiązku zachowania tajemnicy udziela świad-
kowi na piśmie Prezes NIK. W takim wypadku istnieć też będzie obowiązek zapew-
nienia odpowiedniego do poziomu ochrony pomieszczenia, w którym przesłuchanie 
będzie mogło być prowadzone, co wynika z ogólnych zasad ochrony informacji nie-
jawnych447. W tej samej formie udziela zwolnienia Prezes NIK w wypadku dotyczą-
cym innej tajemnicy ustawowo chronionej, oczywiście o ile przepisy te przewidują 
dostęp NIK do tego typu informacji (art. 44).

Przesłuchanie dokumentowane jest za pomocą protokołu. Możliwe jest także, 
za zgodą świadka, utrwalenie przebiegu przesłuchania za pomocą urządzenia na-
grywającego obraz lub dźwięk – w takim wypadku właściwy nośnik stanowić będzie 
załącznik do protokołu (art. 47).

Trzecią formą wypowiedzi kierowanej do kontrolera jest oświadczenie, któ-
re może być złożone przez każdą osobę; może mieć ono formę ustną lub pisemną 
(art. 41). Składane jest kontrolerowi, co w wypadku oświadczenia ustnego ozna-
cza konieczność jego złożenia bezpośrednio kontrolerowi, który sporządza protokół. 
Warunkiem przyjęcia oświadczenia pisemnego jest wskazanie osoby je składającej 
i złożenie przez nią podpisu. Kontroler nie ma prawa odmówić przyjęcia oświadcze-
nia, jeżeli ma ono związek z przedmiotem kontroli – zastrzeżenie to może budzić 
wątpliwości przy niektórych formach i trybach składania oświadczeń. W wypadku 
oświadczenia składanego w formie ustnej kontroler z istoty zapoznaje się z jego tre-
ścią dopiero po złożeniu oświadczenia. Kontroler może więc odmówić sporządzenia 
protokołu dokumentującego oświadczenie, jeżeli oświadczenie jest na tyle krótkie, 
że protokół miał być sporządzany dopiero po wygłoszeniu oświadczenia. W wypad-
ku oświadczenia protokołowanego na bieżąco, w trakcie jego wygłaszania, kontro-
ler może jedynie odmówić dalszego przyjmowania i protokołowania oświadczenia 
ze względu na brak związku oświadczenia z przedmiotem kontroli. Moim zdaniem 
rozpoczętego protokołu nie należy kończyć, należy wówczas sporządzić stosowną 
notatkę, do której załącznikiem będzie rozpoczęty protokół. W wypadku oświadcze-
nia przekazywanego w formie pisemnej o odmowie możemy mówić jedynie wtedy, 
gdy osoba składająca oświadczenie w tej formie stawi się przed kontrolerem wraz 
z oświadczeniem. W takiej sytuacji kontroler może podjąć decyzję o przyjęciu lub 
odmowie przyjęcia oświadczenia. Natomiast w wypadku np. przesłania pisemne-
go oświadczenia kontrolerowi nie ma on możliwości zrealizowania swojego upraw-
nienia do odmowy przyjęcia oświadczenia. Może jedynie uznać jego nieprzydatność 
do prowadzonej kontroli.

447 Zob. przepisy ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, 
ze zm.
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Kontroler ma też prawo zasięgania informacji w jednostkach niekontrolowanych, 
w zakresie związanym z przygotowywaną lub przeprowadzaną kontrolą (art. 29 
ust. 1 pkt 2 lit. f). Przepis jednoznacznie wskazuje, że w trybie tym dopuszczalne 
jest pozyskiwanie wyłącznie informacji, które mają związek z kontrolą NIK – taką, 
która jest już na etapie przygotowywania, albo taką, która jest już przeprowadzana. 
Niezgodne z przywołanym przepisem byłoby pozyskiwanie na jego podstawie infor-
macji wykraczających poza ten zakres tematyczny.

Ustawowy katalog środków dowodowych jest otwarty, chociaż dostrzec też na-
leży, że typowe czynności dowodowe wykonywane przez kontrolera NIK zostały 
w ustawie uregulowane wprost. Na tym tle przeanalizować należy nieuregulowaną 
w ustawie, a coraz powszechniej stosowaną praktykę rozsyłania do określonej grupy 
podmiotów, których dotyczy kontrolowana działalność (np. beneficjentów określo-
nego świadczenia albo pracowników kontrolowanej jednostki) ankiet, których ce-
lem jest pozyskanie dodatkowych informacji związanych z przedmiotem kontroli. 
Czynność dowodowa – określona wprost w ustawie lub inna podobna – jest czynno-
ścią zmierzającą do ustalenia stanu faktycznego lub zweryfikowania założonej hipo-
tezy. Zakres i cechy badania ankietowego przeprowadzanego przez NIK nie pozwa-
lają na uznanie ankiety za równoważny środek dowodowy. Zastosowanie badania 
ankietowego należy więc uznać za dopuszczalne dla uzyskania dodatkowych infor-
macji ilustrujących okoliczności ważne dla kontrolowanego obszaru, a nie za środek 
zmierzający do jednoznacznych ustaleń kontrolnych. Należy także zwrócić uwagę, 
że uzyskanie wiarygodnych i możliwych do zinterpretowania danych w takim ba-
daniu wymaga właściwego opracowania ankiety, a to z kolei wymaga szczególnych 
umiejętności. Ponieważ ustawa o NIK przewiduje, że w postępowaniu kontrolnym 
typowymi środkami dowodowymi pochodzącymi od osób mogą być tylko takie, któ-
re identyfikują autora treści danego dokumentu (wyjaśnień, zeznań, oświadczenia), 
przyjąć należy, że zastosowanie ankiety anonimowej (co jest regułą) może mieć tyl-
ko charakter pomocniczy i nie może stanowić samoistnej podstawy do oceny skon-
trolowanej działalności.

6.3. Czynności kontrolne dotyczące dokumentów,  
innych rzeczy oraz procesów

Podstawową formą pozyskiwania dokumentów i materiałów jest ich zażądanie 
przez kontrolera od kierownika jednostki kontrolowanej (art. 29 ust. 1 pkt 1). Kon-
troler ma prawo zażądać przekazania tych dokumentów i materiałów także na nośni-
kach elektronicznych. Informacje takie mogą być pozyskiwane też w jednostce innej 
niż kontrolowana, o ile żądane informacje pozostają w związku z przeprowadzaną 
kontrolą (art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7).
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Materiały dowodowe zebrane w toku postępowania kontrolnego muszą być przez 
kontrolera odpowiednio zabezpieczone (art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 36). Pod-
stawową formą zabezpieczenia jest ich przechowywanie w jednostce kontrolowa-
nej w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu. Z reguły jest to to 
samo pomieszczenie, które jednostka kontrolowana obowiązana jest, co do zasady, 
udostępnić kontrolerowi na czas prowadzenia kontroli. Kontroler może także zdecy-
dować o zabraniu materiałów dowodowych z jednostki kontrolowanej, co wymaga 
wystawienia przez niego stosownego pokwitowania. Jedynym miejscem, do którego 
kontroler ma prawo tak zabezpieczone materiały zabrać, jest jednostka organizacyj-
na NIK. Wynika to z ogólnej zasady, zgodnie z którą postępowanie kontrolne prowa-
dzone jest w jednostce kontrolowanej (w miejscach prowadzenia przez nią działalno-
ści) lub w jednostce organizacyjnej NIK. Niedopuszczalne byłoby więc np. zabieranie 
zabezpieczonych materiałów do miejsca zamieszkania kontrolera. Trzecią formą za-
bezpieczenia materiałów dowodowych jest oddanie ich na przechowanie kierowni-
kowi lub innemu pracownikowi jednostki kontrolowanej – w takim wypadku za wy-
stawionym przez taką osobę pokwitowaniem.

Przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja zakładająca konieczność zebrania cało-
ści materiału dowodowego w aktach kontroli skutkuje koniecznością pozyskiwania 
przez kontrolera kopii szeregu analizowanych na potrzeby kontroli dokumentów. 
Kontroler może sporządzać kopie lub wyciągi z dokumentów. Może też zażądać spo-
rządzenia dla niego takich kopii lub wyciągów (art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 37). 
Przywołany przepis ustawy przewiduje także możliwość wytwarzania lub pozyski-
wania zestawień i obliczeń na podstawie dokumentów lub elektronicznych baz da-
nych. Zgodność kopii, wyciągów, zestawień i obliczeń z oryginalnymi dokumenta-
mi lub danymi z elektronicznych baz potwierdza kierownik komórki organizacyjnej, 
w której dokumenty się znajdują, lub inna upoważniona osoba. Pozyskiwanie kopii 
dokumentów od jednostki kontrolowanej jest naturalnym i jednym z podstawowych 
narzędzi wykorzystywanych w toku kontroli. Stosując to narzędzie, kontroler powi-
nien uwzględniać ochronę uzasadnionych interesów jednostki kontrolowanej do na-
leżytego określenia zakresu żądania448.

Nie każdy dokument przeglądany przez kontrolera w toku kontroli musi być 
skopiowany do akt kontroli. Sporządzanie kopii powinno dotyczyć tylko tych doku-
mentów, których utrwalenie jest niezbędne dla realizacji celu kontroli. Niezależnie 
od tego kontroler ma prawo wglądu do wszelkich dokumentów związanych z dzia-
łalnością jednostki kontrolowanej (art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b).

Kontroler ma prawo także dokonać pobrania rzeczy (art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz 
art. 38), czyli wejścia w posiadanie określonej rzeczy pozostającej w dyspozycji jed-

448 Więcej na ten temat zob. rozdział III.5.
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nostki kontrolowanej. Pobrania rzeczy dokonać należy w obecności kierownika ko-
mórki organizacyjnej, w której rzecz się znajduje, a w razie jego nieobecności – wy-
znaczonego pracownika. Nieobecność kierownika, która umożliwia przeprowadzenie 
czynności w obecności wyznaczonego pracownika, należy rozumieć jako nieobecność 
przy danej czynności kontrolnej, a nie np. jako nieobecność w pracy w danym dniu. 
Ustawa nie nakłada na kierownika jednostki obowiązku asystowania przy pobraniu 
rzeczy, wymaga jedynie obecności jego lub innej właściwej osoby. Aby uniknąć wąt-
pliwości co do zatrzymanej rzeczy, ustawa nakazuje, aby rzecz taka została zaopa-
trzona przez uczestników pobrania w trwałe cechy lub znaki uniemożliwiające zastą-
pienie jej przez inną. Oznaczenie takie np. przez umieszczenie na rzeczy etykiety po-
winno być dostosowane do charakteru rzeczy. Konieczność oznaczenia rzeczy trzeba 
uwzględnić przed przystąpieniem do pobrania rzeczy, bo jej oznaczenie powinno na-
stąpić w tym samym czasie co pobranie i być uwzględnione w treści sporządzanego 
protokołu. Przepis dotyczący pobrania rzeczy stanowi także podstawę do pobrania 
próbki, jeżeli jej pozyskanie jest niezbędne dla prawidłowego ustalenia i następnie 
oceny kontrolowanej działalności. Dotyczyć to może w szczególności potrzeby za-
bezpieczenia określonej ilości substancji, która podlega ciągłej zmianie, a której stan 
ma znaczenie dla przedmiotu kontroli. Przykładem może być pobranie próbki wody 
w ramach kontroli podmiotu odpowiedzialnego za usługi dostawy wody dla ludności.

Ustalenie przez kontrolera, w jakim stanie jest określony obiekt lub inny składnik 
majątkowy, dokonywane jest przez oględziny. Przedmiotem oględzin może być tak-
że przebieg określonych czynności (art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz art. 39). Przedmiot 
oględzin może znajdować się także poza jednostką kontrolowaną oraz może nie sta-
nowić własności jednostki kontrolowanej – kontroler nadal uprawniony jest do do-
konania takiej czynności. Oględziny należy przeprowadzać w obecności kierownika 
komórki organizacyjnej odpowiedzialnego za przedmiot lub czynności poddane oglę-
dzinom. W razie nieobecności kierownika czynność należy przeprowadzić w obecno-
ści wyznaczonego pracownika. W wypadku oględzin, poza obowiązkowym sporzą-
dzeniem protokołu, uzasadnione może być utrwalenie przebiegu oględzin za pomo-
cą urządzeń utrwalających obraz lub dźwięk. W takim wypadku nośnik, na którym 
utrwalono odpowiednio obraz lub dźwięk, stanowi załącznik do protokołu. Skorzy-
stanie z takiej formy udokumentowania oględzin jest uzasadnione wtedy, gdy przed-
miot oględzin ma charakter dynamiczny lub np. gdy dokumentacja fotograficzna jest 
bardziej adekwatna niż opisywanie przedmiotu poddanego oględzinom.

6.4. Pozostałe czynności kontrolne

Dobór kontrolerów do przeprowadzenia poszczególnych kontroli gwarantuje ich 
należyte merytoryczne przygotowanie do realizacji zadania. Nie wyklucza to jednak 
sytuacji, w której nawet wykwalifikowani kontrolerzy muszą pozyskać specjalistycz-
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ne wsparcie. Potrzeba uzyskania takiego wsparcia może być przewidziana w progra-
mie kontroli, może też wyniknąć w trakcie realizacji postępowania kontrolnego. Usta-
wa o NIK przewiduje dwie formy takiego wsparcia: powołanie biegłego i powołanie 
specjalisty (art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. g oraz art. 49 ust. 1–5).

Biegłego powołuje dyrektor jednostki kontrolnej NIK – z inicjatywy własnej lub 
na wniosek kontrolera. Powołanie biegłego z inicjatywy własnej przez dyrektora jed-
nostki NIK nie musi oznaczać powołania go „wbrew intencji” kontrolera, ale może 
też stanowić element sprawowanego przez dyrektora nadzoru nad przebiegiem po-
stępowania kontrolnego. Fakt takiego powołania, jak wskazano powyżej, może wy-
nikać z wcześniejszych ustaleń. Przesłanką powołania biegłego jest zbadanie okre-
ślonych zagadnień wymagających wiadomości specjalnych. Może być to np. kwestia 
przeanalizowania wysoce specjalistycznych danych przedstawionych przez jednost-
kę kontrolowaną albo zinterpretowania danych ustalonych w toku oględzin jakiegoś 
procesu. Biegłym może być każda osoba fizyczna dysponująca wiedzą adekwatną 
do zidentyfikowanych w toku kontroli potrzeb co do zakresu wymaganego wspar-
cia eksperckiego. Wydając postanowienie o powołaniu biegłego, dyrektor oznacza 
przedmiot i zakres badań oraz termin wydania opinii. Obowiązkiem biegłego jest 
przedstawienie sprawozdania opisującego przeprowadzone badania wraz z wyda-
ną na ich podstawie opinią.

Specjalistę powołuje natomiast sam kontroler, jeżeli w toku kontroli ujawni się 
potrzeba dokonania przez kontrolera określonych czynności badawczych z jego 
udziałem. Jako specjalistę należy dobrać osobę zajmującą się daną dziedziną wiedzy 
lub praktyki. W postanowieniu o powołaniu kontroler określa przedmiot oraz czas 
działania specjalisty. O ile biegły opracowuje opinię na podstawie przedłożonych mu 
materiałów, o tyle specjalista ma czynnie brać udział w czynnościach kontrolnych. 
Zarówno biegły, jak i specjalista mają prawo wglądu do akt kontroli – w niezbędnym 
zakresie. Mają też oni prawo wstępu do jednostki kontrolowanej, wglądu do doku-
mentów oraz udziału w przeprowadzaniu oględzin.

Celem powołania biegłego lub specjalisty jest pozyskanie specjalistycznej wiedzy. 
W tym znaczeniu stanowisko zajmowane przez te osoby ma istotne znacznie dla kon-
trolera. Nie zmienia to jednak ogólnej zasady, że to kontroler dokonuje osądu usta-
lonego stanu faktycznego. W sensie formalnym kontroler nie jest więc związany tre-
ścią opinii biegłego lub stanowiskiem zajętym przez specjalistę. Odstąpienie od takiej 
opinii lub stanowiska wymaga jednak od kontrolera wykazania, na podstawie jakich 
materiałów zgromadzonych w aktach kontroli doszedł do odmiennych wniosków.

Szczególną czynnością, którą może wykonać kontroler, jest zwołanie narady kon-
trolnej (art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. h oraz art. 52). W trakcie kontroli kontroler ma prawo 
zwołać taką naradę z udziałem pracowników kontrolowanej jednostki, jeżeli uzna 
za właściwe omówienie kwestii związanych z przeprowadzaną kontrolą. Kontroler 
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musi uprzedzić kierownika jednostki o planowanym zwołaniu narady oraz uzgod-
nić z nim czas i miejsce takiej narady449. Zwołanie może służyć omówieniu istotnych 
zagadnień ujawnionych w trakcie kontroli, może też stanowić wstępny etap pozyski-
wania przez kontrolera wiedzy na określony temat, ale raczej nie jest możliwe, aby 
narada zastąpiła typowe czynności kontrolne zmierzające do dokonania udokumen-
towanych ustaleń.

6.5. Dokumentowanie czynności kontrolnych

Ustawa o NIK ustanawia kilka sposobów dokumentowania czynności dowo-
dowej. Najbardziej sformalizowaną metodą jest sporządzenie protokołu (art. 35b 
ust. 1–7), czego dokonuje się wyłącznie w wypadkach wskazanych w ustawie. Usta-
wa przewiduje sporządzenie protokołu w wypadku: pobrania rzeczy (art. 38), oglę-
dzin (art. 39), przyjęcia ustnych wyjaśnień (art. 40), przyjęcia ustnego oświadcze-
nia (art. 41) i przesłuchania świadka (art. 47). W protokole, poza wskazaniem czasu 
i miejsca wykonywania czynności oraz osób w niej uczestniczących, należy oznaczyć 
tę czynność oraz dokonać opisu jej przebiegu. Jeżeli wystąpią istotne okoliczności do-
tyczące przebiegu czynności (np. utrudnienia w jej przeprowadzeniu, przerwy), także 
należy opisać je w protokole. W protokole ujmuje się także ewentualne oświadczenia 
i wnioski osób uczestniczących w czynności. Wprawdzie ustawa tego nie precyzuje, 
ale przyjąć należy, że oświadczenia i wnioski powinny odnosić się do dokonywanej 
czynności (np. sposobu jej przeprowadzenia) oraz muszą być zgłoszone przed podpi-
saniem protokołu przez uczestników czynności. Oświadczenie z istoty odzwierciedla 
pogląd osoby je składającej. W wypadku złożenia wniosku kontroler powinien roz-
ważyć, w jaki sposób udokumentować sposób rozstrzygnięcia wniosku. Może to na-
stąpić w samym protokole (np. przez odnotowanie, że sposób wykonania czynności 
skorygowano lub uzupełniono zgodnie z wnioskiem) albo w odrębnym dokumencie, 
np. notatce. Wnioski kontrolowanego nie są, tak jak wskazywano to powyżej, wią-
żące dla kontrolera, ale ich nieuwzględnienie, i to bez elementu udokumentowania 
rozważenia wniosku, kontroler powinien skonsultować z osobą koordynującą lub 
nadzorującą kontrolę.

Powiązanie czasu na zgłoszenie wniosków lub oświadczeń z podpisaniem proto-
kołu jest uzasadnione także tym, że przed podpisaniem protokołu (także każdej jego 
strony) przez wszystkie osoby biorące udział w czynności kontroler odczytuje go lub 
daje do przeczytania tym osobom. Bardziej efektywne wydaje się odczytanie proto-
kołu niż czytanie go przez każdą z osób, chyba że osób tych jest niewiele. O odczyta-
niu (lub przeczytaniu) protokołu należy uczynić w nim wzmiankę. Ustawa wskazu-

449 Wzajemną relację uprawnień i obowiązków kierownika jednostki oraz uprawnień kontrolera w związ-
ku ze zwoływaną naradą omówiono w rozdziale III.5.

Maciej Berek 6. Wykonywanie czynności kontrolnych
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je, że przed podpisaniem protokołu osoby biorące udział w czynności mogą zażądać 
sprostowania jego treści. Skreślenia lub uzupełnienia poczynione w protokole (w tym 
te wynikające z żądania sprostowania jego treści) wymagają omówienia podpisane-
go przez osoby uczestniczące w czynności. Wydaje się więc, że żądanie sprostowania 
należy uznać za wniosek, który albo prowadzi do zmiany treści protokołu wprowa-
dzanej w sposób wskazujący na jej źródło, albo wymaga odnotowania jako wniosek 
nieuwzględniony. Osoby uczestniczące w czynności mogą zażądać także zamieszcze-
nia w protokole informacji dotyczącej ich praw i interesów. Ustawa nie wyjaśnia róż-
nicy pomiędzy „oświadczeniem” a „informacją dotyczącą praw i interesów”. Wydaje 
się, że pojęcie oświadczenia ma szersze znaczenie, tym samym informację można by 
uznać za szczególnego rodzaju oświadczenie. Protokół powinny podpisać wszystkie 
osoby biorące udział w czynności, w razie braku takiej możliwości albo odmowy pod-
pisania protokołu w protokole należy poczynić stosowną wzmiankę, podając przy-
czyny braku podpisu. Sporządzającym protokół jest kontroler NIK, więc wszystkie 
wymagania co do zamieszczenia w protokole wzmianek, wyjaśnień itp. są przez usta-
wodawcę adresowane właśnie do kontrolera.

Do czynności kontrolnych może mieć zastosowanie przepis art. 35c ustawy o NIK, 
przewidujący możliwość sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunko-
wych w dokumentach wytworzonych przez kontrolną jednostkę organizacyjną NIK. 
Sprostowania takiego można dokonać w każdym czasie. Dokonuje tego kontroler albo 
dyrektor tejże jednostki NIK. Wydaje się, że kontroler jest uprawniony do samodziel-
nego dokonania takiego sprostowania do zakończenia tego etapu kontroli, którego 
jest on „gospodarzem” – a więc w czasie, gdy wykonuje on jeszcze czynności kontrol- 
ne w jednostce kontrolowanej, a następnie przygotowuje projekt wystąpienia po-
kontrolnego. Od momentu podpisania wystąpienia pokontrolnego, czyli niejako za-
aprobowania wyników kontroli przez dyrektora jednostki NIK (względnie przez inną 
upoważnioną przez ustawę osobę z kierownictwa NIK) kontroler – moim zdaniem  
– nie powinien takiego sprostowania dokonywać samodzielnie, a zwrócić się o to 
do dyrektora jednostki. Dokonanie sprostowania przez dyrektora na wcześniejszym 
etapie może być też uzasadnione szczególną sytuacją, np. znaczeniem popełnionej 
oczywistej omyłki. Sprostowania dokonuje się przez adnotację dokonaną w podlega-
jącym sprostowaniu dokumencie, obejmującą treść sprostowania, datę i podpis. O tre-
ści sprostowania powiadamia się podmioty, którym dokument został przekazany.

Inną formą udokumentowania czynności jest notatka służbowa (art. 35b ust. 1). 
Przepis ustawy jako przedmiot notatki wskazuje czynność dowodową, ale praktyka 
wskazuje na znacznie szersze jej zastosowanie. Notatka jest wykorzystywana przez 
kontrolerów do odnotowania jakiegoś zdarzenia, zaistnienia okoliczności, przepro-
wadzenia analizy itp. Notatka stanowi odformalizowaną postać dokumentacyjną. 
Ustawa nie określa jej elementów, ale uznać należy, że ze względu na jej walor do-
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kumentacyjny niezbędnymi jej elementami – poza opisaniem przedmiotu notatki  
– jest wskazanie osoby ją sporządzającej, daty oraz złożenie podpisu. Ten sam prze-
pis ustawy wskazuje na jeszcze jedną formę dokumentacji, którą jest wydruk po-
twierdzający przekazanie informacji w formie elektronicznej. Regulacja ta stanowi 
pochodną faktu, że ustawa o NIK przewiduje – adekwatnie do czasu jej uchwalenia  
– prowadzenie akt kontroli w wersji papierowej. Wobec takiego rozstrzygnięcia prze-
kazanie dokumentu np. za pomocą poczty elektronicznej, według ustawodawcy, na-
leży potwierdzić przez dokonanie wydruku. Współczesna wiedza na temat dalece 
ograniczonej wiarygodności tego typu wydruków powinna niestety skłaniać kontro-
lera do traktowania komunikacji elektronicznej jedynie jako pomocniczej i pozyski-
wania oraz przekazywania istotnych dla kontroli dokumentów w postaci papierowej.

Całość ustaleń kontroli dokumentowana jest (gromadzona) w aktach kontroli. 
Akta te obejmują: upoważnienie, protokoły z przeprowadzonych czynności dowodo-
wych, notatki służbowe, inne dokumenty i materiały dowodowe. Katalog ten należy 
traktować jako otwarty, do akt kontroli kontroler obowiązany jest włączyć wszystko 
to, co wiąże się z ustaleniami dokonywanymi w postępowaniu kontrolnym. Po zakoń-
czeniu czynności kontrolnych do akt włącza się także wystąpienie pokontrolne oraz 
dokumenty związane z ewentualnie zgłoszonymi zastrzeżeniami. 

Bogdan Skwarka

III.7. Ocena kontrolowanej działalności

7.1. Kryteria oceny

Jednym z celów postępowania kontrolnego, ustalonym w art. 28 ust. 1 ustawy 
o NIK, jest dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określo-
nych w art. 5 ustawy o NIK. W myśl art. 5 ustawy o NIK Izba przeprowadza kontro-
lę pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności450. Na pierwszy 
rzut oka wszystkie cztery kryteria mimo różnego stopnia złożoności i określoności 
mają takie samo znacznie „jako ustalone w konstytucji i stąd noszące walor nakazów 
konstytucyjnych”451. W literaturze stwierdza się jednak, że przy pogłębionej analizie 
kryteriów ich znaczenie jest zróżnicowane. Z konstytucyjnej zasady państwa prawa, 

450 O przypisaniu poszczególnych kryteriów do podmiotów kontrolowanych pisałem szczegółowo w roz-
dziale II.1.

451 Zob. W. Sokolewicz, Komentarz do art. 203 [w:] Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz , t. III, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, dz. cyt., s. 10.
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ustalonej w art. 2 ustawy zasadniczej, można wywieść tezę o nadrzędnej pozycji le-
galności nad prawnie nieokreślonymi kryteriami gospodarności, rzetelności, celowo-
ści, które powinny być uznane za równorzędne i równowartościowe452.

Przepisy ustawy o NIK nie definiują pojęcia legalności, gospodarności, rzetelno-
ści oraz celowości. Interpretacja tych kryteriów – na potrzeby kontrolerów – zosta-
ła dokonana w standardach kontroli NIK. Kryterium legalności jest stosunkowo ła-
twe do zdefiniowania. Oznacza ono zgodność działalności kontrolowanego podmiotu 
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (Konstytucja, ustawy, rozporzą-
dzenia, umowy międzynarodowe, akty organów Unii Europejskiej, które stosuje się 
bezpośrednio), aktami prawa miejscowego (np. uchwały organów samorządu tery-
torialnego, zarządzenia wojewodów) oraz aktami o charakterze wewnętrznym (za-
rządzenia, regulaminy, instrukcje), innymi aktami (orzeczenia Trybunału Konstytu-
cyjnego, Sądu Najwyższego i innych sądów, orzeczenia regionalnych izb obrachun-
kowych i samorządowych kolegiów odwoławczych, decyzje organów administracji 
itp.), a także aktami regulującymi indywidualną sytuację pracowników (np. zakresy 
obowiązków). Przy ocenie legalności bierze się również pod uwagę podstawę prawną 
do podejmowania określonych działań. Oceniając kontrolowany podmiot pod wzglę-
dem legalności, należy wskazać, który przepis prawa został naruszony, które przepisy 
nie zostały wykonane, albo wykazać brak podstawy do określonych działań.

O wiele trudniejsze jest zdefiniowane pozostałych kryteriów. Podejmując próbę 
zdefiniowania kryterium gospodarności, należy stwierdzić, że kryterium to nie może 
być zawężane do strony przedmiotowej przestępstwa niegospodarności określone-
go w art. 296 kk453. Trzeba tu posłużyć się wykładnią literalną. Przez kryterium go-
spodarności trzeba rozumieć „zbiór czynników, na podstawie którego oceniamy, czy 
dobrze i oszczędnie zawiaduje się czymś powierzonym do użytkowania, czy umie-
jętnie prowadzi się jakąś działalność, czy właściwie (racjonalnie) operuje się środ-
kami finansowymi przeznaczonymi do zrealizowania jakiegoś przedsięwzięcia”454. 
W literaturze podkreśla się, że gospodarność to kontrola optymalnego i efektywne-
go gospodarowania zasobami kontrolowanego podmiotu, w tym zasobami finanso-
wymi i rzeczowymi. Ocena z punktu widzenia gospodarności oznacza także wzięcie 
pod uwagę ekonomiczności działania rozumianej jako uzyskiwanie jak najlepszych 

452 Tamże, s. 10.
453 Zgodnie z art. 296 § 1 kk, kto będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego 

organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby 
fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie 
udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na niej obowiązku, wyrządza jej znaczną 
szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

454 Zob. J. Miodek, Ekspertyza na temat interpretacji pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości 
i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Kontro-
la Państwowa 2002/4, numer specjalny, s. 8.
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efektów przy jak najmniejszych nakładach455. Podkreśla się też, że gospodarność jest 
pojęciem szerszym niż pojęcie oszczędności, przez które, ogólnie biorąc, rozumie się 
jedynie oszczędne wydatkowanie środków publicznych, obniżenie kosztów, podczas 
gdy zasada gospodarności znajduje wyraz w takich działaniach, jak najpełniejsze wy-
korzystanie dochodów, najbardziej racjonalne wydatkowanie będących w dyspozycji 
danego podmiotu środków finansowych, stałe obniżanie kosztów itp.456 W szczegól-
ności przy kryterium gospodarności ocenia się, czy oszczędnie i wydajnie wykorzy-
stuje się środki, jakie były relacje nakładów do efektów, czy efektów działalności kon-
trolowanego podmiotu nie można było osiągnąć mniejszym kosztem albo czy przy 
zastosowanych środkach nie można było osiągnąć lepszych efektów457.

Celowość stanowi kryterium jeszcze trudniejsze do określenia niż gospodarność, 
zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę szerokie rozumienie tego terminu w tradycji 
polskiego prawodawstwa i w praktyce stosowania prawa458. W świetle wykładni lite-
ralnej celowość to „zbiór czynników pozwalających stwierdzić odpowiedniość, przy-
datność wykorzystanych środków do zamierzonych celów, do powstałych potrzeb”459. 
Zgodnie ze Standardami kontroli NIK celowość to badanie, czy działania kontrolo-
wanego podmiotu mieszczą się w celach określonych dla niego w aktach prawnych 
określających organizację i funkcjonowanie tego podmiotu, czy zastosowane metody 
i środki były optymalne i odpowiednie dla osiągnięcia założonych celów460.

Rzetelność to kryterium najmniej zobiektywizowane, a tym samym najtrudniej-
sze do zdefiniowania i „szczególnie podatne na różnorakie interpretacje”461. Defi-
niując kryterium rzetelności, również należy rozpocząć od wykładni literalnej. Rze-
telność to „zbiór czynników pozwalający stwierdzić uczciwość, bezinteresowność, 
sumienność i solidność danego przedsięwzięcia, działania, postępowania”462. Rze-
telność to badanie, czy pracownicy kontrolowanego podmiotu wykonywali swoje 
obowiązki z należytą starannością, sumiennie i we właściwym czasie, zobowiąza-
nia danego podmiotu były wykonywane zgodnie z ich treścią, przestrzegane były 
wewnętrzne reguły funkcjonowania kontrolowanego podmiotu, a także określone 
czynności lub stany faktyczne były udokumentowane zgodnie z rzeczywistością463. 

455 Zob. J. Jagielski, Kontrola administracji…, dz. cyt., s. 26.
456 Zob. M. Niezgódka-Medek, Ekspertyza prawna na temat interpretacji pojęć: kryterium legalności, go-

spodarności, celowości i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli, Kontrola Państwowa 2002/4, numer specjalny, s. 29.

457 Por. Standardy kontroli NIK, zawarte w Podręczniku kontrolera, część B.4 Rodzaje i kryteria kontroli 
Najwyższej Izby Kontroli, s. 9.

458 Zob. W. Sokolewicz, Komentarz do art. 203, Konstytucji…, dz. cyt., s. 6.
459 Zob. J. Miodek, Ekspertyza…, dz. cyt., s. 8.
460 Zob. Podręcznik kontrolera, Rodzaje i kryteria…, dz. cyt., s. 9.
461 W. Sokolewicz, Komentarz do art. 203 Konstytucji…, dz. cyt., s. 6.
462 Zob. J. Miodek, Ekspertyza…, dz. cyt., s. 8.
463 Zob. Podręcznik kontrolera, Rodzaje i kryteria…, dz. cyt., s. 9.
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Ponadto, oceniając rzetelność, bierze się pod uwagę, czy badana dokumentacja od-
powiada stwierdzonemu stanowi faktycznemu i czy była sporządzona we właściwej 
formie i we właściwych terminach albo zawiera braki w zakresie określonych fak-
tów lub okoliczności, które powinny być udokumentowane zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami464. W zdefiniowaniu pojęcia rzetelności mogą być przydatne inne akty 
prawne. Najbardziej znanym przykładem jest ustawa o rachunkowości, która rzetel-
ność w prowadzeniu ksiąg wieczystych określa jako zgodność zapisów księgowych 
ze stanem faktycznym465.

Z uwagi na brak ustawowych definicji poszczególnych kryteriów gospodarności, 
rzetelności i celowości ich zastosowanie musi być poprzedzone analizą konkretnego 
przypadku. Zdawać sobie należy sprawę, że ich zastosowanie może mieć charakter 
ocenny. W praktyce największe kontrowersje wywołuje kryterium rzetelności i go-
spodarności. W wypadku nieprawidłowości małej wagi, niepowodującej negatyw-
nych skutków, i gdy wystąpiła ona w wyniku oczywistej pomyłki, np. błąd rachunko-
wy, ocena pod kątem nierzetelności jest dla kontrolowanego bardzo surowa. Dlatego 
też „zarzut” nierzetelności należy stosować z dużą ostrożnością. Podobna sytuacja za-
chodzi w wypadku kryterium gospodarności. Posługiwanie się tym kryterium budzi 
spory. Jednostki kontrolowane nie godzą się z oceną w oparciu o kryterium gospodar-
ności z powodu braku w miarę jednoznacznego wzorca i z powodu szerszego zakresu 
swobody organu kontroli do dokonywania takiej oceny niż w wypadku kryterium le-
galności. W literaturze podkreśla się, że „stosowanie kryterium gospodarności, spro-
wadzające się w praktyce do dokonywania oceny kontrolowanych zjawisk i procesów 
gospodarczo-finansowych z punktu widzenia racjonalności, efektywności, a niekiedy 
nawet celowości ich podejmowania, jest szczególnie trudne do stosowania i wyma-
ga doskonałej znajomości warunków zewnętrznych i wewnętrznych wyznaczających 
przesłanki, podstawy oraz sposoby działania kontrolowanych jednostek”466.

Omówione kryteria w praktyce kontrolnej NIK wyznaczają w pewien sposób 
przedmiot kontroli oraz ukierunkowują dokonanie oceny kontrolowanej działalności.

7.2. Nieprawidłowości i próg istotności

Praktyka wskazuje, że najbardziej kontrowersyjną kwestią, najczęściej będą-
cą przedmiotem zastrzeżeń, jest właśnie ocena kontrolowanej działalności. Często 
też spotykam się z pytaniami, dlaczego kontrolowani uzyskali różne oceny, mimo 
że w ich działalności wystąpiły podobne nieprawidłowości.

464 Tamże, s. 9.
465 Zob. E. Ruśkowski, Ekspertyza na temat interpretacji pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celo-

wości i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, 
Kontrola Państwowa, 2002/4, numer specjalny, s. 52.

466 M. Niezgódka-Medek, Ekspertyza prawna…, dz. cyt., s, 28.
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Dla wyjaśnienia, skąd się wzięła taka a nie inna ocena kontrolowanego podmio-
tu, należy w pierwszym rzędzie ustalić znaczenie pojęcia „nieprawidłowości” i „pro-
gu istotności”. Jest bowiem oczywiste, że na ocenę kontrolowanej działalności mają 
wpływ stwierdzone nieprawidłowości. W świetle Standardów kontroli NIK „za nie-
prawidłowości należy uznać zachowanie polegające na działaniu lub zaniechaniu, 
które z punku widzenia kryteriów oceny należy uznać za nielegalne, niegospodarne, 
niecelowe lub nierzetelne”467. Do stwierdzenia, że jakaś nieprawidłowość wystąpi-
ła, konieczne jest przyjęcie odpowiedniego wyznacznika, który będzie wskazywał, 
że dane działanie lub zaniechanie jest nieprawidłowe. W wypadku kontroli prawidło-
wości takim wyznacznikiem mogą być różne akty prawne dotyczące funkcjonowania 
jednostki kontrolowanej, ale sprawa komplikuje się przy kontroli wykonywania za-
dań, gdzie nieprawidłowością jest odstępstwo od stanu pożądanego. W tym ostatnim 
wypadku należy określić, jaki ma być ten stan pożądany, wykorzystując odpowiednie 
wskaźniki oszczędności, skuteczności, wydajności468.

W oparciu o analizę programów kontroli przygotowanych przez kontrolne jed-
nostki organizacyjne NIK nieprawidłowości można podzielić na formalne, takie, które 
nie mają charakteru formalnego, ale nie wpływają istotnie na funkcjonowanie kontro-
lowanego podmiotu, oraz istotne, czyli te, które miały zasadniczy wpływ na funkcjo-
nowanie kontrolowanego podmiotu. Już na etapie przygotowywania programu kon-
troli, na potrzeby danej kontroli, wskazuje się hipotetyczne nieprawidłowości, które 
jeżeli wystąpią, należy zakwalifikować do formalnych albo istotnych. Oczywiście jest 
to możliwe, jeżeli da się wyodrębnić poszczególne kategorie nieprawidłowości. Usta-
lenie, jaki wpływ miały owe nieprawidłowości na funkcjonowanie kontrolowanego 
podmiotu, wymaga już badań kontrolnych i oceny konkretnego przypadku. Czasami 
w praktyce ustalenie, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z istotną, 
czy mniej istotną nieprawidłowością jest niezwykle trudne i może mieć charakter 
ocenny. Po to, aby uniknąć wadliwej oceny, stwierdzone przez kontrolera nieprawi-
dłowości podlegają weryfikacji przez koordynatora kontroli i kierownictwo jednost-
ki kontrolnej NIK prowadzącej kontrolę. Pewnym wentylem bezpieczeństwa będzie 
tu też postępowanie zastrzeżeniowe, podczas którego opis nieprawidłowości może 
być z wystąpienia skreślony na skutek uwzględnienia zastrzeżenia przez Kolegium 
albo komisję rozstrzygającą.

Rzadko się zdarza, żeby w toku kontroli nie były stwierdzane jakieś nieprawi-
dłowości. Są one jednak różnej wagi i wywołują różne skutki prawne. Mogą być nie-
prawidłowości o dużym ciężarze gatunkowym i nieprawidłowości drobne, ale jedne 
i drugie nazywane są nieprawidłowościami. Dlatego niezbędne jest przyjęcie w kon-

467 Podręcznik kontrolera, cz. B.10 Nieprawidłowości, s. 4.
468 Tamże, s. 5
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troli pewnej granicy, której przekroczenie nie będzie wpływało na ocenę kontrolo-
wanego podmiotu. Taka górna granica tolerancji na nieprawidłowości występujące 
w kontrolowanej działalności określana jest progiem istotności469.

W świetle Standardów kontroli NIK istotność może być określana pod względem 
wartości, charakteru lub kontekstu. Istotność „ze względu na wartość ustala się jako 
określoną kwotę lub liczbę punktów procentowych, której nie powinna przekraczać 
wartość nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli całej populacji”470. Istot-
ność ze względu na charakter oznacza, że niezależnie od kwoty nieprawidłowości 
musi ona być ujawniona, bowiem działanie wiązało się z naruszeniem prawa, niego-
spodarnością, nierzetelnością mającą istotny wpływ na funkcjonowanie kontrolowa-
nego podmiotu, nadużyciem finansowym, zaniechaniem działania, w tym niewyko-
nywaniem obowiązków mających istotne konsekwencje, albo z nieprawidłowym wy-
datkowaniem środków podlegających specjalnym rygorom, jak to ma miejsce w wy-
padku środków z Unii Europejskiej471. Istotność może również zależeć od kontekstu, 
w jakim ona występuje472. Dla przykładu, czasem nawet mały błąd może prowadzić 
do poważnych konsekwencji, np. wpisanie jakieś kwoty w nieodpowiedniej rubry-
ce sprawozdania spowoduje brak jego wiarygodności, mimo że nie wystąpiła żadna 
szkoda finansowa, a błąd był wynikiem pomyłki.

Nie ma jednego szablonu ustalania progu istotności. Do każdej kontroli próg istot-
ności ustalany jest indywidualnie i zależy on od wielu czynników. Progi istotności 
ustalane są na etapie przygotowywania programu kontroli. Ocena, co jest istotne 
w danej kontroli, musi być przedmiotem profesjonalnej analizy uwzględniającej cele 
kontroli, wiedzę o kontrolowanej działalności, doświadczenia kontrolerów przygo-
towujących i zatwierdzających program kontroli473.

7.3. Skala ocen

Przepisy ustawy o NIK nie określają, według jakiej skali Izba dokonuje oceny kon-
trolowanych podmiotów. Skalę ocen ustala NIK. Każdy z kontrolowanych musi wie-
dzieć, jaką skalę ocen stosuje NIK, dlatego też taka informacja znajduje się w wystą-
pieniu pokontrolnym.

Obecnie stosowana jest jednolita trójstopniowa skala ocen. Są to oceny: pozytyw-
na, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna. Brak ustawowego określenia 

469 Zob. Standardy kontroli NIK, zawarte w Podręczniku kontrolera, cz. B.6. Istotność, s. 5.
470 Tamże, s. 5.
471 Por. tamże.
472 Por. tamże.
473 Por. tamże, s. 6.
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skali ocen powoduje, że obecnie stosowana skala ocen może być zmieniona474. Jakie 
elementy bierze się pod uwagę, dokonując oceny kontrolowanego podmiotu, zależy 
od konkretnej kontroli. Punktem wyjścia dla dokonania oceny jest ustalenie progu 
istotności, a więc nieprawidłowości, których wystąpienie nie wpłynie na obniżenie 
tej oceny. Jeżeli nieprawidłowości nie przekroczą progu istotności, podmiot kontro-
lowany otrzyma ocenę pozytywną. Typowym przykładem stosowania owego pre-
cyzyjnego progu istotności jest kontrola wykonania budżetu państwa. Obok innych 
czynników wpływających na ocenę475 przyjmuje się, że mimo wystąpienia nieprawi-
dłowości w postaci uszczuplenia dochodów w relacji do dochodów ogółem uzyska-
nych w danej części, a relacja ta jest mniejsza niż 0,25%, to należy przyjąć ocenę po-
zytywną476. Brak takiego progu prowadziłby do dowolności dokonanej oceny. „Pro-
centowy” prób istotności jest ponadto często stosowany w kontrolach finansowych.

 Znaczna liczba kontroli realizowanych przez NIK to nie są kontrole finansowe, 
a więc owego procentowego progu istotności nie można zastosować. W takim wypad-
ku progiem istotności determinującym ocenę kontrolowanej działalności jest waga 
nieprawidłowości. Ogólnie rzecz ujmując, biorąc pod uwagę analizę programów kon-
troli NIK, pozytywnie ocenia się kontrolowanego, w działalności którego nie stwier-
dzono nieprawidłowości albo stwierdzono jedynie drobne nieprawidłowości o cha-
rakterze formalnym. Bardziej możemy tu mówić o drobnych uchybieniach niż o nie-
prawidłowościach. Ocenę pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości stosuje 
się wtedy, gdy w działalności kontrolowanego podmiotu wystąpiły nieprawidłowości, 
ale nie miały one charakteru zasadniczego i nie wpłynęły na zagadnienia objęte kon-
trolą, zatem ich waga była niewielka. Ocena negatywna dotyczy wystąpienia niepra-
widłowości zasadniczych, których waga była duża i wpłynęły one w sposób istotny 
na obszar objęty kontrolą.

Zdawać sobie należy sprawę, że niekiedy rozróżnienie pomiędzy owymi drobny-
mi nieprawidłowościami niewpływającymi na obniżenie oceny i innymi nieprawidło-
wościami, które wpłynęły na obniżenie oceny na pozytywną z nieprawidłowościami 

474 W przeszłości NIK stosowała czterostopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, 
pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna. Z oceny pozytywnej z uchybieniami zrezygnowano, 
bowiem niekiedy trudno było uchwycić różnicę między uchybieniem a nieprawidłowością. Takie roz-
różnienie było też niezrozumiałe dla kontrolowanych.

475 Przykładowo, nie stwierdzono nieprawidłowości lub miały one charakter formalny i występowały 
sporadycznie, a ponadto ustalone nieprawidłowości nie miały wpływu na rozstrzygnięcie postępo-
wań i nie nosiły znamion czynów wskazujących na umyślne przekroczenie zasad wykonania budżetu 
w zakresie dochodów i wydatków. Takie założenia przyjęto w programie kontroli budżetu w 2016 r. 
Program został opubl. http:/www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/.

476 Ocena negatywna mogła być zastosowana, gdy obok innych czynników wystąpiła sytuacja, że kwota 
stwierdzonych uszczupleń dochodów wynikających z działań niezgodnych z prawem lub zaniechania 
działań określonych prawem przekroczy 0,75% dochodów w danej części. Takie założenia przyjęto 
w programie kontroli budżetu w 2016 r.
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jest trudne i wymaga wnikliwego namysłu. Dlatego też zanim konkretna ocena zo-
stanie dokonana, jest ona analizowana – w myśl zasady kolegialności – przez wiele 
osób: kontrolera, koordynatora, doradcę prawnego, wicedyrektora nadzorującego 
daną kontrolę i wreszcie dyrektora jednostki kontrolnej NIK przeprowadzającej kon-
trolę. Przyjęcie takich jednolitych zasad dla wszystkich kontrolowanych podmiotów 
eliminuje subiektywność oceny i gwarantuje, że każdy kontrolowany podmiot będzie 
oceniony obiektywnie.

Niekiedy zastosowanie powyższych ocen nie jest możliwe. Z racji specyfiki, bądź zło-
żoności kontrolowanego obszaru nie można precyzyjnie zastosować ani oceny pozytyw-
nej, ani negatywnej, albo pozytywnej z nieprawidłowościami. Wówczas NIK stosuje ocenę 
opisową. Taka ocena opisowa stosowana jest w kontroli wykonania budżetu państwa. Dla 
przykładu, jeśli próg istotności w postaci uszczuplenia dochodów budżetu państwa znaj-
duje się pomiędzy progiem, którego przekroczenie łączy się z oceną negatywną, a nie jest 
na tyle niski, aby zastosować ocenę pozytywną, to stosuje się ocenę opisową.

Przedmiot kontroli jest zazwyczaj wieloaspektowy. Badanych jest wiele obszarów 
działalności kontrolowanego podmiotu. Z racji różnorodności tych obszarów ich oce-
na musi zostać dokonana osobno. Dlatego też stosuje się tzw. oceny cząstkowe, któ-
rych suma daje ogólną ocenę kontrolowanej działalności.

Ustalanie oceny końcowej w oparciu o oceny cząstkowe jest dość skomplikowane. 
Odbywa się ono w czterech etapach. W pierwszym do poszczególnych ocen przypisu-
je się liczbę punktów, np. za ocenę pozytywną otrzymuje się 4 pkt., ocenę pozytywną 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości – 2 pkt., a ocena negatywna – 0 pkt. Nazwij-
my go wskaźnikiem „P”, przy czym P1 to ocena pozytywna, P2 to ocena pozytywna 
z nieprawidłowościami, zaś P3 to ocena negatywna. Drugim etapem jest przypisanie 
poszczególnym obszarom odpowiednich wskaźników istotności (wag), w zależno-
ści od naszej oceny ważności danego obszaru. Zakładamy, że w danym podmiocie 
kontrolujemy trzy obszary: 1. dochody, 2. wydatki, 3. sprawozdawczość. W zależno-
ści od ważności kontrolowanego obszaru ustalamy wskaźniki istotności (wagi) dla 
poszczególnych obszarów w taki sposób, aby suma dawała nam 1. W naszym przy-
kładzie obszarowi nr 1 przyznajemy wagę 0,30, obszarowi nr 2 uznanemu przez 
nas za najważniejszy 0,50, zaś obszarowi nr 3 – 0,20, bowiem uznaliśmy ten obszar 
za najmniej ważny. Nazwijmy go wskaźnikiem „K”, przy czym K1 oznacza pierwszy 
obszar, K2 drugi obszar, zaś K3 trzeci obszar. Trzecim etapem jest wyliczenie oceny 
końcowej kontrolowanej działalności. Dokonuje się tego przez dodanie ocen cząst-
kowych i wskaźnika istotności tj. P1K1 + P2K2 + P3K3. Tak więc zakładając, że pierw-
szy obszar oceniliśmy pozytywnie, drugi pozytywnie z nieprawidłowościami, a trzeci 
negatywnie, to suma wszystkich pkt wyniesie 2,2 pkt. tj. P1K1 (4 × 0,30 = 1,2) +P2K2  
(2 × 0,50 = 1) + P3K3 (0 × 0,20 = 0). Ostatnim etapem jest ustalenie oceny ostatecznej. 
Przeważnie stosuje się tu następujące zasady: pozytywną ocenę ogólną przyznaje się, 
jeżeli wynik końcowy jest równy lub większy od 3,6 i żaden z obszarów nie został 
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oceniony negatywnie; pozytywną z nieprawidłowościami, gdy wynik końcowy jest 
większy lub równy 1,8 pkt, a mniejszy niż 3,6 pkt, zaś ocenę negatywną, gdy wynik 
końcowy jest niższy od 1,8 pkt. Tak więc w naszym przypadku kontrolowany pod-
miot uzyskałby ocenę ogólną – pozytywna z nieprawidłowościami.

Moim zadaniem należy zastanowić się nad rezygnacją z oceny ogólnej i poprze-
staniu na ocenach poszczególnych obszarów kontrolowanej działalności. Takie po-
dejście ma kilka zalet. Po pierwsze, niewątpliwie uprościłoby to dokonanie oceny 
kontrolowanego podmiotu przez odejście od konieczności przypisywania przez jed-
nostkę kontrolą wskaźników istotności (wag). Wagi są ustalane w oparciu o osąd 
kontrolera, co nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Wszakże niekiedy kontro-
lowane obszary są tak różne, że trudno jest obiektywnie ustalić odpowiednią wagę. 
Ponadto wielokrotnie zdarza się, że dopiero w trakcie czynności kontrolnych można 
prawidłowo ocenić istotność danego obszaru dla kontrolowanej działalności i trud-
ności, jakie w tym obszarze napotyka podmiot kontrolowany. Po drugie, eliminuje 
to zaciemnianie obrazu kontrolowanej działalności, bowiem obecnie stosowane za-
sady sprawiają, że nawet w wypadku negatywnej oceny jakiegoś nawet bardzo istot-
nego obszaru kontrolowanej działalności podmiot kontrolowany może być ocenio-
ny pozytywnie z nieprawidłowościami. Po trzecie, ocena poszczególnych obszarów 
jest bardziej czytelna dla kontrolowanych, którzy w zastrzeżeniach niejednokrotnie 
podnoszą, iż oceny ogólne są zbyt „spłycone” i „uproszczone” i nie oddają istoty pro-
blemów kontrolowanej jednostki. 

Bogdan Skwarka

III.8. Zaskarżanie wyników kontroli

8.1. Prawny charakter wystąpienia pokontrolnego

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do kwestionowania wyników kon-
troli w postaci złożenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. Prawu temu od-
powiada obowiązek NIK ich rozpatrzenia, pod warunkiem że zostały one złożone 
w terminie i spełniają określone wymogi formalne.

W świetle ustawy o NIK przedmiotem zaskarżania jest treść kończącego postępo-
wanie kontrolne wystąpienia pokontrolnego. Zastrzeżenia można składać do każdego 
fragmentu wystąpienia. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o NIK kontroler przygotowu-
je wystąpienie pokontrolne, w którym musi zawrzeć szereg elementów formalnych 
i merytorycznych. Do formalnych można zaliczyć m.in.: numer i tytuł kontroli, imię 
i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera, nazwę właściwej jednostki kontro-
lnej oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, oznaczenie jed-
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nostki kontrolowanej, jej adres oraz imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolo-
wanej, a także pouczenie o prawie zgłaszania zastrzeżeń. Z punktu widzenia kierow-
nika jednostki kontrolowanej najważniejsze znaczenie w wystąpieniu pokontrolnym 
mają elementy merytoryczne, czyli:

– zwięzły opis ustalonego stanu faktycznego i ocenę kontrolowanej działalności, 
w tym ustalone na podstawie materiałów dowodowych znajdujących się w aktach kon-
troli nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne,

– uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
W praktyce NIK spotkaliśmy się z próbami zaskarżenia do sądu wystąpień pokon-

trolnych. Uprawnienia takiego ustawodawca nie przewidział, zatem wniesienie ta-
kiego środka zaskarżenia nie może być skuteczne. Za słusznością regulacji związanej 
z brakiem drogi sądowej decyduje przede wszystkim charakter prawny wystąpienia. 
Dla wyjaśnienia tej kwestii trzeba zwrócić uwagę na fakt, że wystąpienie pokontrol-
ne, w tym zawarte w nim wnioski w sprawie usunięcia nieprawidłowości, nie są wią-
żące dla kierownika jednostki kontrolowanej. Kontrolowany, stosownie do art. 62 
ustawy o NIK, musi jedynie powiadomić Izbę w określonym terminie o sposobie wy-
korzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniu pokontrol- 
nym oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. Brak ta-
kiego powiadomienia może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 98 ustawy 
o NIK. Z regulacji tej wynika więc, że wnioski pokontrolne nie są wiążące, a kierow-
nik jednostki kontrolowanej może wręcz uznać, iż nie będzie ich wykonywał. Izba 
nie ma władczych uprawnień do egzekwowania wykonania swoich wniosków, tak 
jak niektóre inne organy mające uprawnienia kontrolne. Przykładowo, w celu usu-
nięcia nieprawidłowości niektóre organy kontroli mogą wydawać zakazy lub nakazy 
w formie decyzji, a niektóre z nich mogą też nakładać kary administracyjne. Warto 
tu wskazać choćby Państwową Inspekcję Pracy477, Inspekcję Handlową478, General-
nego Inspektora Ochrony Danych Osobowych479 czy organy ochrony środowiska480.

477 Stosownie do art. 11 i art. 33 ustawy o PIP, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy 
lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy PIP są uprawnione do wydawa-
nia nakazów lub zakazów w formie decyzji administracyjnej.

478 Przepis art. 32 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz. U. z 2017 r. poz. 1063, ze zm., 
stanowi, że jeżeli jest to niezbędne do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, wojewódzki inspek-
tor wyda w drodze decyzji zarządzenie pokontrolne, a kontrolowany jest obowiązany poinformować 
wojewódzkiego inspektora, w wyznaczonym terminie, o sposobie wykonania zarządzenia. Brak wy-
konania decyzji powoduje odpowiedzialność karną.

479 Stosownie do przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  
Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm., w wypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Ge-
neralny Inspektor z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej 
nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

480 Dla przykładu, zgodnie z art. 298 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  
Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm., za niektóre naruszenia przepisów ustawy wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska może w drodze decyzji nakładać kary administracyjne.
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Wystąpienie jest w rozumieniu potocznym swojego rodzaju „decyzją” organu kon-
troli państwowej, stwierdzającą m.in. istnienie nieprawidłowości oraz zawierającą 
oceny, uwagi i wnioski. Nie można go jednak utożsamiać z decyzją administracyjną. 
Zgodnie z art. 104 kpa organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wyda-
nie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, a decyzja rozstrzyga sprawę 
co do istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instan-
cji. W doktrynie określa się, że powyższy przepis zawiera procesową definicję decyzji 
administracyjnej, w świetle której jest to forma załatwienia sprawy indywidualnej 
w danej instancji przez organ administracyjny. Natomiast w ujęciu materialnym, któ-
re za punkt wyjścia przyjmuje pojęcie aktu administracyjnego, decyzja administra-
cyjna to jednostronne i władcze oświadczenie woli organu administracji publicznej 
w rozumieniu kpa, oparte na powszechnie obowiązujących przepisach prawa, skiero-
wane do konkretnego zewnętrznego adresata, rozstrzygające sprawę indywidualną 
tego adresata, podjęte w trybie określonym przez kpa oraz mające formę i struktu-
rę ustaloną przez prawo procesowe481. W wystąpieniu pokontrolnym brak jest pod-
stawowych elementów przytoczonej definicji decyzji administracyjnej, jak: władcze 
oświadczenie woli, rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy. NIK nie jest też organem 
administracji państwowej.

Skoro wystąpienie nie jest decyzją administracyjną, to nie podlega kontroli są-
dowoadministracyjnej jak decyzja administracyjna482. W sprawie dopuszczalności 
skargi na wystąpienie pokontrolne wielokrotnie wypowiadały się sądy administra-
cyjne. Dla przykładu, WSA w Warszawie w postanowieniu z 29 listopada 2010 r.,  
V SA/Wa 2517/10, wyraził pogląd, że wystąpienie pokontrolne jest końcowym eta-
pem kontroli i zawiera uwagi i wnioski w sprawie sposobu usunięcia nieprawidło-
wości, ale NIK nie dysponuje środkami przymusu, które mogłyby doprowadzić do re-
alizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym i nie ma umocowania 
do stosowania w tym celu środków władczych oraz że orzeczenie administracyjne 
ma charakter władczy i określa sytuację prawną indywidualnie oznaczonego adre-
sata (jego prawa i obowiązki) w indywidualnej sprawie, a takiego charakteru nie 
można przypisać wystąpieniu pokontrolnemu, ponieważ ma ono na celu jedynie 
wytknięcie nieprawidłowości i wskazanie dla kierownictwa kontrolowanej jednost-
ki co do sposobu ich usunięcia, nie zaś kształtowanie praw i obowiązków jednostek 
kontrolowanych483. W innym postanowieniu, z 2 października 2001 r., SA 1955/00, 

481 Zob. R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, wyd. 4, C.H.Beck 2014, s. 689 
i 690.

482 Zob. szerzej na ten temat E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Dopuszczalność zaskarżania wyników kontroli 
– możliwość weryfikacji ustaleń kontrolnych, Kontrola Państwowa, 2013/4, s. 35 i nast.

483 Orzeczenie opubl. w bazie CBOSA oraz w Lex nr 781401. Szerzej na temat orzecznictwa w tej sprawie 
zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Dopuszczalność zaskarżania…, dz. cyt., s. 35 i nast.
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NSA stwierdził, że „w rozpatrywanej sprawie skarga dotyczy aktów i czynności, któ-
rym nie można przypisać charakteru władczych wypowiedzi organu administracji 
publicznej (…). Nie są nim zarówno bliżej nieokreślone przez stronę skarżącą czyn-
ności kontrolne, jak i wystąpienie pokontrolne z dnia 22 grudnia 1999 r. oraz infor-
macja o wynikach kontroli z dnia 2 maja 2000 r. Wystąpienie pokontrolne nie nakła-
da na stronę skarżącą żadnych konkretnych, a zarazem prawnych obowiązków (…)”. 
Sąd odrzucił skargę strony skarżącej zarzucającej wystąpieniu pokontrolnemu i in-
formacji o wynikach kontroli naruszenie prawa oraz domagającej się stwierdzenia 
bezskuteczności czynności kontrolnych oraz uchylenia wystąpienia pokontrolnego 
i informacji o w wynikach kontroli484.

Wystąpienie nie jest też innym aktem lub czynnością, o których mowa w art. 3 
§ 2 pkt 4 ppsa. Sądy administracyjne rozpatrują również skargi na inne akty lub 
czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków 
wynikających z prawa, które nie są decyzjami administracyjnymi. Wystąpienia po-
kontrolnego nie można zaliczyć do tej grupy aktów podlegających kognicji sądów 
administracyjnych. Wystąpienie nie jest bowiem aktem ani czynnością z zakresu 
administracji publicznej, gdyż NIK nie jest organem administracji publicznej. Wy-
stąpienie pokontrolne z racji swojego niewiążącego charakteru nie może rzutować 
na prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego wynikające z ustawy. Stwierdził 
to NSA w wyroku z 13 stycznia 2011 r., II GSK 1050/09, uznając, że czynności kon-
trolne nakierowane są wyłącznie na kontrolę administracji publicznej, nie są dzia-
łaniami administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 ppsa, polegającymi 
na kierowaniu, zarządzaniu i zawiadywaniu oraz że Najwyższa Izba Kontroli nie jest 
ze swej strony organem administracji publicznej i w związku z tym jej działalność 
kontrolna nie podlega kognicji sądowoadministracyjnej485.

8.2. Formalne wymogi dotyczące wniesienia zastrzeżeń

Stosownie do art. 54 ust. 1 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokon-
trolnego w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania wystąpienia. Przepisy ustawy 
o NIK określają warunki przyjęcia zastrzeżeń do rozpatrywania. Zastrzeżenia muszą:

– być złożone w ustawowym terminie,
– zostać złożone przez osobę do tego uprawnioną,
– mieć formę pisemną,
– zawierać umotywowanie,
– być dopuszczalne z mocy ustawy.

484 Niepublikowane. Tak samo NSA w orzeczeniach z 20.11.2009 r., II GSK 1041/08 i z 9.01.2012 r., II GSK 
759/11 opubl. w CBOSA.

485 Opubl. LEX nr 952779.
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Brak spełnienia choćby jednego warunku formalnego stanowi podstawę do od-
mowy przyjęcia zastrzeżeń do rozpatrzenia. W takim wypadku, gdy zastrzeżenia zo-
stały skierowane do dyrektora właściwej kontrolnej jednostki organizacyjnej NIK, 
wydaje on postanowienie o odmowie przyjęcia zastrzeżeń. Na to postanowienie kon-
trolowanemu przysługuje zażalenie do Prezesa NIK. W wypadku zaś zastrzeżeń zgła-
szanych do Kolegium postanowienie o odmowie przyjęcia zastrzeżeń wydaje Prezes 
NIK. Przepisy ustawy o NIK nie ustalają, czy na postanowienie Prezesa NIK służy za-
żalenie. Przepis art. 54 ust. 4 ustawy o NIK nie wyłącza takiej możliwości i dla zrów-
nania praw podmiotów kontrolowanych w literaturze przyjmuje się dopuszczalność 
złożenia w takim wypadku wniosku o powtórne rozpatrzenie sprawy486.

8.2.1. Termin do wniesienia zastrzeżeń

 Termin 21-dniowy jest terminem zawitym, co oznacza, że czynność dokonana 
po tym terminie jest bezskuteczna. Dlatego zastrzeżenia złożone po tym terminie 
nie podlegają rozpoznaniu.

Zasady liczenia terminów zostały określone w art. 64b ustawy o NIK. Do biegu 
terminu nie wlicza się dnia, w którym dokonano czynności rozpoczynającej bieg ter-
minu. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, czynność 
może zostać dokonana następnego dnia powszedniego. Termin uważa się za zacho-
wany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w placówce pocztowej ope-
ratora w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, a w wypadku przekazania go za po-
średnictwem poczty elektronicznej lub telefaksu – po potwierdzeniu jego przyjęcia.

8.2.2. Podmiot uprawniony do składania zastrzeżeń

Prawo zgłaszania zastrzeżeń przysługuje jedynie kierownikowi jednostki kon-
trolowalnej. Ustawodawca w tzw. słowniczku do ustawy ustalił, kogo należy trak-
tować jako kierownika jednostki kontrolowanej. Stosownie do art. 2a pkt 3 ustawy 
o NIK przez kierownika jednostki kontrolowanej należy rozumieć osobę, która zgod-
nie z przepisami określającymi ustrój jednostki jest odpowiedzialna za działalność 
tej jednostki i jest uprawniona do jej reprezentowania. Przez kierownika jednostki 
kontrolowanej przepis powyższy rozumie również:

– osobę pełniącą obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnio-
nego zastępcę;

– upoważnionego sekretarza lub podsekretarza stanu, zastępcę kierownika urzę-
du centralnego albo dyrektora generalnego – w zakresie przydzielonych im zadań 
objętych zakresem kontroli, jeżeli jednostka kontrolowana jest naczelnym lub cen-
tralnym organem administracji rządowej;

486 Zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli, Komentarz..., dz. cyt., s. 221.
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– pełnomocnika rządu powołanego na podstawie innych przepisów – w zakresie 
powierzonych mu zadań;

– osobę kierującą pracami organu wieloosobowego.
W świetle powyższego przepisu do uznania danej osoby za kierownika jednost-

ki kontrolowanej potrzebne są dwa elementy: prawo do reprezentowania jednostki 
oraz odpowiedzialność za działalność tej jednostki. Ustawodawca słusznie uznaje 
za kierownika także inne osoby, wychodząc z założenia, że niekiedy z różnych przy-
czyn kierownik jednostki kontrolowanej nie będzie mógł złożyć zastrzeżeń.

Takimi innymi osobami są „osoby pełniące obowiązki” kierownika jednostki kon-
trolowanej oraz jego upoważnieni zastępcy (art. 2a pkt 3 lit. a ustawy o NIK). Usta-
wa nie definiuje pojęcia „osoby pełniącej obowiązki kierownika jednostki kontrolo-
wanej”, ale jest pewne, że nie można uznać za pełnienie obowiązków sytuacji, gdy 
kierownik pełni swą funkcję, ale z różnych przyczyn nie może podpisać zastrzeżeń, 
np. przebywa na urlopie albo za granicą. W takiej sytuacji kierownik jednostki kon-
trolowanej może zawsze na czas swojej nieobecności upoważnić swojego zastępcę 
do podpisywania zastrzeżeń. Pełnienie obowiązków odnosi się natomiast do sytuacji, 
gdy z różnych przyczyn w ogóle nie ma kierownika jednostki kontrolowanej albo nie 
może on pełnić trwale swojej funkcji. Dla przykładu: nie powołano lub nie wybra-
no kierownika jednostki kontrolowanej albo jest zawieszony w pełnieniu funkcji lub 
tymczasowo aresztowany.

Pełnienie obowiązków należy odróżnić od zastępowania kierownika jednostki 
kontrolowanej. Zastępowanie dotyczy sytuacji, gdy kierownik jednostki kontrolowa-
nej upoważnił swojego zastępcę do wykonywania jego obowiązków. Nie ma tu zna-
czenia, czy kierownik jest obecny w jednostce kontrolowanej, czy też nie. Muszą 
jednak wystąpić dwa elementy: powinna to być osoba, która w świetle przepisów 
prawnych lub innych aktów ma prawo do zastępowania kierownika oraz musi ona 
być upoważniona przez kierownika jednostki kontrolowanej do reprezentowania 
go w toku postępowania kontrolnego lub do złożenia zastrzeżeń. Należy podkreślić, 
że z powyższych przepisów wynika, że nie wszystkie osoby upoważnione przez kie-
rownika jednostki kontrolowanej są uprawnione do składania zastrzeżeń. Przepis 
art. 2a pkt 3 ustawy o NIK zastrzega, że upoważnienie może być udzielone tylko za-
stępcy kierownika jednostki kontrolowanej, a w wypadku naczelnych i centralnych 
organów administracji rządowej sekretarzowi lub podsekretarzowi stanu, zastępcy 
kierownika urzędu centralnego lub dyrektorowi generalnemu w zakresie przydzie-
lonych mu zadań, których to zadań dotyczy kontrola. Dla przykładu: w wypadku kon-
troli urzędu wojewody będzie to upoważniony wicewojewoda, a w wypadku kontroli 
urzędu starosty będzie to upoważniony członek zarządu powiatu. Nie są natomiast 
zastępcami pracownicy niższych szczebli urzędu.
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Dyrektor generalny urzędu jest uprawniony do podpisywania zastrzeżeń, ale tyl-
ko w zakresie przydzielonych mu zadań, które są objęte kontrolą. Zadania dyrekto-
ra generalnego zostały określone przepisami art. 25 ust. 3 ustawy o służbie cywilnej 
i są one związane z zapewnieniem należytego funkcjonowania urzędu, właściwej 
organizacji pracy oraz dokonywaniem czynności z zakresu prawa pracy itp. Tylko 
w zakresie określonym przez powyższy przepis dyrektor generalny jest uprawniony 
do podpisywania zastrzeżeń. W praktyce zdarza się, iż wystąpienie pokontrolne ad-
resowane jest do ministra, a zastrzeżenia pokontrolne podpisuje dyrektor general-
ny, mimo że jedynie część spraw podniesionych w wystąpieniu dotyczy jego zadań. 
W takiej sytuacji nie należy odrzucać zastrzeżeń w całości jako podpisanych przez 
osobę nieuprawnioną. Rozpatrzeniu powinny bowiem podlegać zastrzeżenia, które 
dotyczą zadań dyrektora generalnego.

Największe trudności może sprawiać ustalenie podmiotów uprawnionych do re-
prezentowania spółek osobowych i kapitałowych. Wynika to z różnorodności regu-
lacji prawnych dotyczących tych podmiotów487.

Definiując pojęcie kierownika jednostki kontrolowanej, ustawodawca rozwiązał 
problem uczestnictwa pełnomocników w postępowaniu w sprawie rozpatrywania 
zastrzeżeń. Nie będą skuteczne zastrzeżenia złożone przez pełnomocnika podmiotu 
kontrolowanego. Ustawodawca uznał, że wyniki kontroli powinny być adresowane 
tylko do osoby, która władna będzie je zrealizować488, a taką osobą nie jest pełnomoc-
nik. Nie ma natomiast przeszkód prawnych, aby w posiedzeniu Kolegium lub komi-
sji rozstrzygającej brał udział pełnomocnik czy inny przedstawiciel kontrolowanego. 

487 Zgodnie z ustawą z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, dalej 
ksh, w wypadku spółek osobowych ustalenie kierownika jednostki kontrolowanej zależy od konkret-
nej sytuacji spółki. Zgodnie z art. 29 § 1 ksh przy spółkach jawnych każdy wspólnik ma prawo i obo-
wiązek prowadzenia spraw spółki. Kierownikiem może więc zostać uznany każdy wspólnik. Jeżeli 
jednak zgodnie z art. 40 § 1 i 2 ksh prowadzenie spraw spółki zostanie powierzone jednemu lub kil-
ku wspólnikom, kierownikiem będzie wspólnik lub jeden ze wspólników, któremu powierzono pro-
wadzenie spraw spółki. W spółkach partnerskich zgodnie z art. 96 § 1 ksh każdy członek spółki ma 
prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Umowa może 
stanowić o powierzeniu prowadzenia spraw spółki zarządowi (art. 97 § 1 ksh). Spółkę komandy-
tową lub komandytowo-akcyjną reprezentują komplementariusze, chyba że z mocy umowy spółki 
albo prawomocnego orzeczenia sądu pozbawiono ich prawa reprezentowania spółki (art. 117 i 137 
§ 1 ksh). Organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej powołanym do prowa-
dzenia spraw spółki i do jej reprezentowania jest zarząd spółki (art. 201 § 1 i art. 368 § 1 ksh). Przy 
określeniu, kogo należy uznać za kierownika jednostki kontrolowanej w wypadku spółek, niezbędne 
jest sięgnięcie do umowy lub statutu. W wypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością sposób 
jej reprezentowania określa umowa spółki, a w wypadku spółek akcyjnych statut spółki. Jeżeli jednak 
umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie milczała na ten temat, a zarząd jest wielooso-
bowy, to zgodnie z art. 205 § 1 ksh do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współ-
działanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Takie samo 
rozwiązanie art. 373 § 1 ksh przyjmuje w stosunku do spółek akcyjnych.

488 Zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli, Komentarz..., dz. cyt., s. 231.
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Ich udział jest jednak ograniczony do możliwości składania dodatkowych wyjaśnień 
w sprawie złożonych zastrzeżeń. Nie mogą oni modyfikować zastrzeżenia czy je wy-
cofać, o czym szerzej w dalszej części opracowania.

W praktyce mamy do czynienia z różnymi problemami związanymi z ustaleniem, 
kto jest kierownikiem jednostki kontrolowanej. Wszystkie sytuacje, które mogą wy-
stąpić, trudno jest wymienić. Dlatego też każdą sprawę należy rozważyć indywidual-
nie. Biorąc pod uwagę, że postępowanie kontrolne ma na celu prawidłowe ustalenie 
stanu faktycznego, a do tego mogą przyczynić się zastrzeżenia, to ewentualne odda-
lenie zastrzeżeń z powodu podpisania przez osobę nieuprawnioną musi być przed-
miotem wnikliwej analizy.

8.2.3. Forma pisemna

Przepisy ustawy o NIK wymagają, aby zastrzeżenia zostały złożone w formie pi-
semnej. Dopuszczalne jest natomiast ustne uzupełnienie uzasadnienia złożonych za-
strzeżeń podczas ich rozpatrywania przez Kolegium lub komisję rozstrzygającą. For-
ma pisemna jest zachowana zarówno w postaci tradycyjnego dokumentu papierowe-
go, jak i dokumentu elektronicznego przesłanego pocztą elektroniczną, pod warun-
kiem jednak potwierdzenia przyjęcia przez NIK takiego dokumentu. Wygodną formą 
przesłania dokumentu elektronicznego jest skorzystanie z elektronicznej skrzynki 
podawczej489. Istotne jest jednak, aby taki dokument zawierający zastrzeżenia był 
podpisany przez osobę uprawnioną. Podpis może zostać złożony w formie tradycyj-
nej albo w formie podpisu elektronicznego490. Brak podpisu dyskwalifikuje taki do-
kument jako zastrzeżenia, chociażby z tego względu, że uniemożliwia ustalenie, czy 
zastrzeżenia podpisała osoba uprawniona.

8.2.4. Umotywowanie

Przepisy ustawy o NIK nie określają, jak umotywowanie zastrzeżeń powinno wy-
glądać. Nie ulega wątpliwości, że nie wystarczy tu samo niezadowolenie strony z roz-

489 Patrz www.nik.gov.pl/kontakt/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.
490 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektro-

nicznej (Dz. U., poz. 1579), podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna weryfikowane za pomo-
cą certyfikatu wywołują skutki prawne, jeżeli zostały złożone w okresie ważności tego certyfikatu. 
Ponadto, stosownie do art. 20b ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, Dz. U. z 2017 r., poz. 570, podpis potwierdzony profilem zaufanym 
ePUAP wywołuje skutki prawne, jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profi-
lu, a dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własno-
ręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Nie można odmówić ważności i skuteczności 
podpisowi potwierdzonemu profilem zaufanym ePUAP tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci 
elektronicznej lub zmianie uległy dane inne niż służące do potwierdzenia profilu zaufanego.
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strzygnięcia, jak to ma miejsce w wypadku odwołań określonych w kpa491. Zastrze-
żenia muszą zawierać umotywowanie, chociażby było ono mało konkretne i słabe. 
Przepisy prawne nie uprawniają NIK do odrzucenia zastrzeżeń z powodu wadliwego 
umotywowania. Należy jednak podkreślić, że to głównie w interesie kontrolowane-
go jest wskazanie przekonujących motywów zastrzeżeń. Daje ono bowiem członkom 
Kolegium NIK lub członkom komisji rozstrzygającej możliwość wnikliwego i dogłęb-
nego zapoznania się z argumentacją kontrolowanego. Z racji ograniczonych ram cza-
sowych obrad Kolegium przyjęto praktykę, że posiedzenia Kolegium lub komisji roz-
strzygającej powinny służyć uzupełnieniu umotywowania i wyjaśnianiu niejasności 
w drodze zadawania pytań, nie zaś powtórnemu uzasadnianiu zastrzeżeń. Należy 
podkreślić, że na posiedzeniu Kolegium lub komisji rozstrzygającej nie jest możli-
we formułowanie nowych zastrzeżeń, choćby nawet złożone one zostały w formie 
pisemnej i podpisane przez osobę uprawnioną, chyba że jeszcze nie upłynął termin  
21 dni od dnia otrzymania przez kontrolowanego wystąpienia pokontrolnego. Mo-
tywując zastrzeżenia, celowe jest również wskazanie żądania kontrolowanego co do 
sposobu rozstrzygnięcia zastrzeżeń. Pozwala to bowiem na ustalenie, o co chodzi 
zgłaszającemu zastrzeżenia: czy chce on wykreślenia fragmentu wystąpienia, czy 
zmiany tego fragmentu.

8.2.5. Zastrzeżenia niedopuszczalne z mocy prawa

Zastrzeżenia mogą być złożone tylko do wystąpienia pokontrolnego. Jeżeli pod-
miot kontrolowany złoży zastrzeżenia na inne czynności, co do których np. właści-
wą formą jest zażalenie, to nie mogą one być rozpatrywane w trybie przewidzianym 
dla zastrzeżeń. Nie będą więc rozpatrywane jako zastrzeżenia skargi na czynności 
kontrolerów. Takie skargi rozpatrywane są w innym trybie. Warto w tym miejscu 
zasygnalizować, że często kontrolowany składa zastrzeżenia, w których wnosi o do-
konanie sprostowania pomyłek zawartych w wystąpieniu. Do prostowania pomyłek 
nie stosuje się trybu rozpatrywania zastrzeżeń. Zgodnie bowiem z art. 35c ustawy 
o NIK oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe w dokumentach wytworzonych 
przez NIK można sprostować w każdym czasie, a dokonuje tego kontroler lub dyrek-
tor właściwej jednostki kontrolnej. O treści sprostowania powiadamia się podmioty, 
którym dokument został wysłany.

Nie są dopuszczalne zastrzeżenia do wystąpienia, którego treść została ujednoli-
cona zgodnie z art. 61b ustawy o NIK. Złożenie takich zastrzeżeń skutkuje odmową 
przyjęcia ich do rozpatrzenia na podstawie art. 61b ust. 2 ustawy o NIK.

491 Stosownie do art. 128 kpa odwołanie nie wymaga uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wyni-
ka, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi 
co do treści odwołania.
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8.3. Organy rozpatrujące zastrzeżenia

Przepisy ustawy o NIK uprawniły do rozpatrywania zastrzeżeń Kolegium NIK 
i komisję rozstrzygającą. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Kolegium rozpatruje zastrze-
żenia, o których mowa w art. 54 ust. 3 ustawy o NIK. Chodzi tu o zastrzeżenia składa-
ne przez kierowników naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, Pre-
zesa Narodowego Banku Polskiego oraz kierowników takich urzędów, jak: Kancelaria 
Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta RP, Sądu Najwyższego, Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego, 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, Krajowego Biu-
ra Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy. W pozostałych wypadkach zastrzeże-
nia rozpatruje komisja rozstrzygająca. Jej członków powołuje i odwołuje Prezes NIK 
spośród kontrolerów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK492. Prezes ustala 
także liczbę członków komisji rozstrzygającej493.

Kolegium rozpatruje zastrzeżenia in pleno, zaś komisja rozstrzygającą orzeka 
w trzyosobowych zespołach orzekających, z tym że przewodniczącym zespołu musi 
być kontroler z wykształceniem prawniczym. Wymaga podkreślenia, iż Kolegium, 
mimo że rozpatruje zastrzeżenia najważniejszych organów państwa, to jednak nie 
jest organem nadrzędnym nad komisją rozstrzygającą. Uchwały tych dwóch organów 
mają taką samą moc prawną i są ostateczne494.

Należy dodać, że treść wcześniejszych uchwał podjętych przez Kolegium nie jest 
dla Kolegium lub komisji rozstrzygającej wiążąca. Również w wypadku komisji roz-
strzygającej treść uchwały podjętej przez jeden skład orzekający nie wiąże innego 
składu orzekającego. Nie można wykluczyć, że przy dwóch podobnych stanach fak-
tycznych i prawnych podejmowane są dwie różne uchwały. Dbałość o jednolitość 
orzecznictwa z reguły eliminuje takie sytuacje, ale przecież przy rozpatrywaniu za-
strzeżeń mogą wyjść na jaw nowe okoliczności, które nie były tym organom zna-
ne przy rozpatrywaniu wcześniejszych zastrzeżeń, albo też zajdzie potrzeba zmiany 
wadliwego rozstrzygnięcia. Nie ulega wątpliwości, że do takich sytuacji nie powinno 
dochodzić przy identycznym stanie prawnym i faktycznym, bo to – moim zadaniem 
– podważałoby zaufanie do NIK.

Jednym z podstawowych celów postępowania kontrolnego jest prawidłowe usta-
lenie stanu faktycznego i dokonanie obiektywnej oceny kontrolowanej działalności. 

492 Na temat powoływania członków Kolegium NIK zob. rozdział I.3. Rola i zadania Kolegium NIK.
493 Zarządzeniem nr 44/2016 z 6 października 2016 r. w sprawie powołania członków Komisji rozstrzy-

gającej i ustalenia ich liczby, Prezes NIK powołał 142 członków Komisji rozstrzygającej.
494 Zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Dopuszczalność zaskarżania…, dz. cyt., s. 31.
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Dla osiągnięcia tego celu członkowie Kolegium oraz komisji rozstrzygającej muszą 
być wolni w zakresie rozstrzygania zastrzeżeń od wszelkich poleceń służbowych czy 
nacisków. Chociaż przepisy ustawy o NIK używają dwóch różnych terminów, bowiem 
członkowie Kolegium są niezawiśli (art. 22 ust. 3 ustawy o NIK), a członkowie komisji 
rozstrzygającej niezależni (art. 60 ustawy o NIK), to cel tych przepisów jest podobny. 
Niezawisłość czy niezależność oznacza, że członkowie Kolegium lub członkowie ko-
misji rozstrzygającej samodzielnie analizują i oceniają wszystkie okoliczności fak-
tyczne i prawne w danej sprawie495. Są związani prawem, a nie jakimiś wewnętrz-
nymi instrukcjami wskazującymi konkretne rozstrzygnięcia. Ponadto członkowie 
Kolegium będący pracowniami NIK lub członkowie komisji rozstrzygającej nie mogą 
otrzymywać jakichkolwiek poleceń służbowych od przełożonych i nie mogą ponosić 
negatywnych konsekwencji z powodu podjęcia takiego czy innego rozstrzygnięcia 
dotyczącego zastrzeżeń.

 8.4. Procedura rozpatrywania zastrzeżeń

Procedura rozpatrywania zastrzeżeń przez Kolegium NIK uregulowana została 
przepisami ustawy o NIK i regulaminu Kolegium, zaś procedura rozpatrywania za-
strzeżeń przez komisję rozstrzygającą przez przepisy ustawy o NIK i zarządzenia 
Nr 16/2012 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 25 maja 2012 r. w sprawie rozpatry-
wania zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego496. Uchwała Kolegium i zarządzenie 
Prezesa są aktami wewnętrznymi i zgodnie z Konstytucją nie mogą regulować praw 
i obowiązków podmiotów zewnętrznych.

Pierwszym etapem rozpatrywania zastrzeżeń jest zbadanie przez dyrektora 
właściwej kontrolnej jednostki organizacyjnej NIK, czy zastrzeżenia nie są dotknię-
te wadą formalną497. Jeżeli takich wad określonych w art. 54 ust. 4 ustawy o NIK nie 
ma, dyrektor właściwej kontrolnej jednostki organizacyjnej przekazuje zastrzeże-
nia wraz z aktami kontroli i swoim stanowiskiem w sprawie zastrzeżeń dyrektorowi 
kontrolnej jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach orzecznictwa. Dyrektor 
jednostki właściwej w sprawach orzecznictwa przekazuje zastrzeżenia komisji roz-
strzygającej, wyznaczając skład zespołu orzekającego. W wypadku zastrzeżeń rozpa-
trywanych przez Kolegium, stosownie do art. 57 ustawy o NIK, Prezes NIK zgłoszone 
mu zastrzeżenia przekazuje Kolegium NIK wraz z wystąpieniem pokontrolnym i sta-
nowiskiem dyrektora właściwej jednostki kontrolnej.

495 Na temat niezawisłości członków Kolegium NIK zob. rozdział I.3. Rola i zadania Kolegium NIK.
496 Zwane dalej zarządzeniem w sprawie zastrzeżeń, niepublikowane.
497 Szerzej o czynnościach podejmowanych w toku rozpatrywania zastrzeżeń patrz E. Jarzęcka-Siwik,  

B. Skwarka, Rozpatrywanie zastrzeżeń w praktyce, Kontrola Państwowa z 2013/5, s. 10–35.
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Przygotowanie stanowiska jest wymogiem ustawowym. Warto wskazać, czym 
jest to stanowisko i jaką pełni rolę. Można je ogólnie określić jako ustosunkowanie 
się dyrektora właściwej jednostki kontrolnej do zastrzeżeń wraz z sugestiami co do 
przyjęcia zastrzeżeń w całości lub w części albo ich oddalenia. Celem stanowiska 
jest stworzenie członkom Kolegium lub zespołu orzekającego komisji rozstrzygają-
cej możliwości wcześniejszego zapoznania się z argumentami dyrektora właściwej 
jednostki kontrolnej. Stanowisko musi bowiem zostać im dostarczone przed posie-
dzeniem Kolegium lub zespołu.

Sprawy związane z treścią oraz terminem przygotowania stanowiska są przed-
miotem wewnętrznej regulacji. Zgodnie z zarządzeniem w sprawie zastrzeżeń sta-
nowisko powinno być przedstawione w formie pisemnej i odnosić się merytorycznie 
do wszystkich zastrzeżeń. Stanowisko powinno dotyczyć jedynie odpowiedzi na zgło-
szone zastrzeżenia, ale nie ma przeszkód prawnych, aby zawierało szerszą argumen-
tację dotyczącą np. oceny kontrolowanej działalności. Jest ono wewnętrznym doku-
mentem NIK i nie przekazuje się go kontrolowanemu. Stanowisko dyrektora nie jest 
wiążące dla komisji rozstrzygającej bądź Kolegium i często zdarza się, że uchwały 
tych podmiotów nie są z nim zgodne.

Zasadą jest, że zastrzeżenia rozpatrywane są na jednym posiedzeniu Kolegium 
lub zespołu orzekającego. Zdarza się jednak, że Kolegium w sprawach zawiłych prze-
nosi głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zastrzeżeń na następne posie-
dzenie. Posiedzenia Kolegium zwołuje Prezes NIK z własnej inicjatywy lub na wnio-
sek co najmniej 1/3 członków Kolegium. Wniosek powinien określać proponowany 
przedmiot posiedzenia oraz zawierać uzasadnienie potrzeby jego zwołania. Prezes 
NIK wyznacza termin posiedzenia Kolegium NIK i proponuje porządek obrad. W wy-
padku zespołu orzekającego termin posiedzenia zespołu orzekającego wyznacza jego 
przewodniczący. Posiedzenia Kolegium odbywają się w siedzibie centrali NIK w War-
szawie. Dotychczas nie było wypadku, aby posiedzenie Kolegium w sprawie zastrze-
żeń odbyło się w innym miejscu, choć przepisy tego nie zabraniają. Zespoły orze-
kające komisji rozstrzygającej mogą odbywać posiedzenia w siedzibie centrali NIK 
w Warszawie albo w siedzibach delegatur.

Zgodnie z § 5 powołanego regulaminu Kolegium NIK obradom Kolegium prze-
wodniczy Prezes NIK lub wyznaczony przez niego wiceprezes. Przewodniczący kie-
ruje przebiegiem posiedzenia Kolegium, w szczególności otwiera i zamyka posiedze-
nie Kolegium, udziela głosu członkom Kolegium i zaproszonym gościom, otwiera i za-
myka dyskusję nad projektem uchwały oraz zarządza głosowanie. Może on również 
za zgodą Kolegium przełożyć rozpatrywanie zastrzeżeń na inny termin. W wypadku 
komisji rozstrzygającej, to zgodnie z art. 61a ustawy o NIK, przebiegiem posiedze-
nia zespołu orzekającego kieruje przewodniczący zespołu. Przewodniczący wyzna-
cza termin posiedzenia zespołu. O terminie posiedzenia zawiadamia się kierownika 
jednostki kontrolowanej.
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Z punktu widzenia prawidłowego ustalenia stanu faktycznego i oceny kontrolo-
wanej działalności istotne znaczenie ma postępowanie dowodowe przeprowadza-
ne w toku kontroli. Postępowanie dowodowe nie kończy się wraz z zakończeniem 
przez kontrolerów czynności kontrolnych w danej jednostce. Postępowanie dowo-
dowe może również przeprowadzać Kolegium lub komisja rozstrzygająca. Należy 
jednak podkreślić, że postępowanie dowodowe, jakie może prowadzić Kolegium lub 
komisja rozstrzygająca, jest ograniczone tylko do dowodów z dokumentów. Stosow-
nie do art. 61a ust. 4 w związku z art. 57 ustawy o NIK dla wyjaśnienia wszystkich 
kwestii związanych z rozpatrywaniem zastrzeżeń Kolegium lub zespół orzekający 
może żądać przedstawienia dokumentów. Nie jest więc możliwe dokonanie innych 
czynności dowodowych, np. dokonanie oględzin czy przesłuchanie świadków.

Tryb rozpatrywania zastrzeżeń, obok ustawy o NIK, regulaminu Kolegium wy-
znaczają także zwyczaje. Zgodnie z tymi zwyczajami przewodniczący posiedzenia 
w pierwszej kolejności udziela głosu kierownikowi jednostki kontrolowanej lub 
jego przedstawicielowi w celu ewentualnego uzupełnienia zastrzeżeń lub złożenia 
oświadczeń albo wyjaśnień. Nie ma potrzeby powtarzania całych zastrzeżeń, bowiem 
członkowie Kolegium mogli wcześniej zapoznać się z zastrzeżeniami i ich uzasadnie-
niem. Stosownie do art. 24 ust. 5 ustawy o NIK udział kierownika jednostki kontrolo-
wanej na posiedzeniu Kolegium sprowadza się do składania oświadczeń i wyjaśnień 
dotyczących kontrolowanej działalności. Kierownik jednostki kontrolowanej lub jego 
przedstawiciel nie mają obowiązku zabierania głosu na posiedzeniu Kolegium, jeżeli 
uznają, że uzupełnienie uzasadnienia do zastrzeżeń nie jest konieczne. Członkowie 
Kolegium mogą zadawać pytania celem lepszego poznania sprawy. Podobne zasa-
dy obowiązują w wypadku posiedzeń zespołu orzekającego komisji rozstrzygającej.

Po ewentualnym uzupełnieniu zastrzeżeń, złożeniu wyjaśnień i oświadczeń oraz 
po udzieleniu odpowiedzi, stosownie do § 8 ust. 1 regulaminu Kolegium NIK, prze-
prowadza się dyskusję nad projektem uchwały w sprawie zastrzeżeń, bez udziału 
składającego zastrzeżenia. W dyskusji bierze natomiast udział dyrektor lub inny pra-
cownik jednostki kontrolnej NIK, która przeprowadziła kontrolę. Każdy z członków 
Kolegium może zgłaszać wnioski w sprawie zmian projektu uchwały. Wnioski zgłasza 
się ustnie, jednakże na żądanie chociażby jednego członka Kolegium wniosek należy 
przedstawić w formie pisemnej. Zgłoszone wnioski poddaje się głosowaniu w okre-
ślonej kolejności. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski najdalej idące, tj. gło-
suje się wnioski, których przyjęcie bądź odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach. 
Pewnym problemem może być kolejność głosowania w wypadku zgłoszenia wniosku 
o przyjęcie zastrzeżeń w całości albo o ich oddalenie w całości. W takim wypadku 
w pierwszej kolejności będzie głosowany wniosek o oddalenie zastrzeżeń w całości 
jako wniosek najdalej idący, a w następnej kolejności wniosek o przyjęcie zastrzeżeń 
w całości. Dopiero po odrzuceniu tych wniosków można głosować wnioski o doko-
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nanie zmian w projekcie uchwały. Każdy wniosek dotyczący zmiany treści uchwały 
głosowany jest osobno. Jeżeli nie uzyska on większości, przechodzi się do głosowa-
nia następnych wniosków. Zdarza się, że za wnioskiem i przeciw niemu głosowała 
jednakowa liczba członków Kolegium. W takim wypadku wniosek podlega odrzu-
ceniu, bowiem nie uzyskał on większości. Po zakończeniu głosowania nad wnioska-
mi w sprawie zmiany projektu uchwały przeprowadza się głosowanie nad całością 
uchwały w brzmieniu obejmującym przyjęte poprawki. Przewodniczący może też 
poddać projekt uchwały pod głosowanie w całości, łącznie z poprawkami, jeżeli nie 
sprzeciwia się temu żaden członek Kolegium.

Przyjęcie lub odrzucenie wniosków o zmianę projektu oraz podjęcie uchwały 
przez Kolegium następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w obec-
ności co najmniej połowy składu Kolegium. Każdy z członków Kolegium, który nie 
zgadza się z treścią uchwały, może złożyć zdanie odrębne. Zdanie odrębne w spra-
wie podejmowanych uchwał członek Kolegium może zgłosić pisemnie lub ustnie 
do protokołu w trakcie posiedzenia Kolegium, zaś uzasadnienie do zdania odrębne-
go należy złożyć w terminie do 14 dni od daty posiedzenia. Zdanie odrębne stano-
wi załącznik do protokołu z posiedzenia Kolegium. W wypadku zespołu orzekające-
go komisji rozstrzygającej każdy z jego członków może złożyć zdanie odrębne wraz 
z uzasadnieniem (art. 61a ust. 6 ustawy o NIK). Powołane zarządzenie Prezesa NIK 
w sprawie zastrzeżeń ustala, że każdy członek zespołu, który zgłosił zdanie odrębne, 
jest zobowiązany do jego uzasadnienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze 
od daty podpisania uchwały, a w wypadku zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego 
skierowanego w związku z kontrolą wykonania budżetu państwa – w terminie nie 
dłuższym niż 2 dni robocze.

Przebieg posiedzenia Kolegium lub zespołu orzekającego komisji odwoławczej 
powinien być odzwierciedlony w protokole. W wypadku Kolegium protokół podpi-
suje sekretarz Kolegium i protokolant, zaś w wypadku zespołu orzekającego proto-
kół podpisuje przewodniczący zespołu i protokolant.

 Jeżeli Kolegium NIK dokonało zmian w wystąpieniu pokontrolnym, dyrektor wła-
ściwej jednostki kontrolnej, która przeprowadziła kontrolę, dokonuje zmian w wy-
stąpieniu zgodnie z treścią uchwały Kolegium NIK, podpisuje zmienione wystąpie-
nie pokontrolne i przesyła je kierownikowi jednostki kontrolowanej. Takie same za-
sady obowiązują w wypadku zmiany treści wystąpienia pokontrolnego przez zespół 
orzekający.
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8.5. Udział w postępowaniu kierownika jednostki kontrolowanej  
i innych osób

 Przepisy ustawy o NIK wprowadziły zasadę jawności rozpatrywania zastrzeżeń 
dla stron postępowania kontrolnego498. Możliwość udziału kierownika jednostki kon-
trolowanej w posiedzeniach Kolegium lub zespołu orzekającego komisji rozstrzyga-
jącej oraz uprawnienie do zabierania głosu jest wyrazem ochrony praw kontrolowa-
nego i elementem kontradyktoryjności. Przepisy prawne nie nakładają na kierownika 
jednostki kontrolowanej obowiązku stawiennictwa na posiedzeniu Kolegium czy ze-
społu orzekającego komisji rozstrzygającej. Pozostawiły mu prawo wyboru, czy oso-
biście będzie uczestniczył w posiedzeniu, upoważni do udziału pracownika jednostki 
kontrolowanej albo uzna, że kontrolowany w ogóle nie będzie reprezentowany. Jeże-
li jednak będzie on osobiście uczestniczył w posiedzeniu, to zgodnie z art. 24 ust. 5 
ustawy o NIK może na posiedzeniu Kolegium składać oświadczenia i wyjaśnienia 
dotyczące złożonych zastrzeżeń. Jeżeli w posiedzeniu zespołu orzekającego bierze 
udział kierownik jednostki kontrolowanej, to przewodniczący zespołu orzekającego 
ma obowiązek udzielenia mu głosu (art. 61a ust. 3 ustawy o NIK). Powyższe przepisy 
mówią o kierowniku jednostki kontrolowanej, a więc z literalnej ich wykładni może 
wynikać, że nie ma obowiązku udzielania głosu upoważnionym reprezentantom kon-
trolowanego499. Biorąc jednak pod uwagę, że dodatkowe wyjaśnienia owych upoważ-
nionych reprezentantów mogą przyczynić się do osiągnięcia głównego celu kontroli 
określonego w art. 28 ust. 1 ustawy o NIK, to utarła się praktyka udzielania im głosu 
zarówno na posiedzeniu Kolegium, jak i zespołu orzekającego komisji rozstrzygają-
cej. Nie będą im jednak przysługiwały wszystkie uprawnienia kierownika jednostki 
kontrolowanej. Nie mogą oni cofać zastrzeżeń, jak również nie mogą dokonać mody-
fikacji zastrzeżeń polegającej na zmianie ich treści500. Mogą oni natomiast dokonywać 
uzupełnienia uzasadnienia do zastrzeżeń. Możliwe jest też przedstawienie nowych 

498 Wyjątkiem od tej zasady jest art. 61 ust. 2 ustawy o NIK. Na posiedzeniu niejawnym zespół orzekający 
może uwzględnić zastrzeżenia w całości. Należy zgodzić się z poglądem W. Robaczyńskiego, że jeżeli 
istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, a sprawa nie jest całko-
wicie jasna, to należy przeprowadzić posiedzenie jawne. Zob. W. Robaczyński, Wybrane zagadnienia 
postępowania..., dz. cyt., s. 23.

499 Udział przedstawicieli kierownika jednostki kontrolowanej w posiedzeniach Komisji rozstrzygającej 
stał się przedmiotem polemiki. Za możliwością udziału przedstawicieli zob. argumenty podniesione 
przez E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy…, dz. cyt., s. 200 i 201,  
E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Postępowanie kontrolne NIK po nowelizacji, dz. cyt., s. 37 i nast., D. Ko-
walski, O kontrowersji w sprawie udziału przedstawicieli jednostki kontrolowanej w posiedzeniu zespołu 
orzekającego. Kontrola Państwowa 2013/1, s. 207 i nast., E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Udział przed-
stawicieli jednostki kontrolowanej w posiedzeniu zespołu orzekającego – odpowiedź na polemikę, Kontro-
la Państwowa 2013/1, s. 201 i nast. Inny pogląd prezentuje R. Padrak, Udział przedstawicieli jednostki 
kontrolowanej w posiedzeniu zespołu orzekającego (polemika), Kontrola Państwowa 2012/6, s. 110 i nast.

500 Zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 107.
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dowodów z dokumentów501. Do udziału w posiedzeniach Kolegium ze strony NIK za-
praszany jest dyrektor jednostki kontrolnej, która przeprowadziła kontrolę, oraz dy-
rektor jednostki właściwej do spraw orzecznictwa.

W wypadku zastrzeżeń rozpatrywanych przez zespół orzekający, to w jego posie-
dzeniu bierze udział kontroler. Przepisy ustawy i zarządzenia w sprawie rozpatrywa-
nia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego nie określają, który z kontrolerów ma 
brać udział w posiedzeniu. W praktyce najczęściej będzie to kontroler bezpośrednio 
nadzorujący kontrolę, koordynator kontroli lub kontroler przeprowadzający czyn-
ności kontrolne. Przepisy ustawy o NIK nie wymagają natomiast osobistego udziału 
dyrektora jednostki kontrolnej NIK, która przeprowadziła kontrolę, w posiedzeniu 
zespołu orzekającego, chyba że komisja rozstrzygająca uzna jego udział za konieczny.

8.6. Zasada zakazu reformationis in peius

W praktyce powstają wątpliwości, czy Kolegium albo zespół orzekający może 
zmienić wystąpienie pokontrolne na niekorzyść wnoszącego zastrzeżenia, tj. nie 
stosować zasady zakazu reformationis in peius. Przepisy ustawy o NIK nie regulują 
wprost stosowania tej zasady, stąd można spotkać zarówno poglądy o jej stosowaniu 
w postępowaniu zastrzeżeniowym502, jak i poglądy o niestosowaniu tego zakazu503. 
Zwolennicy niestosowania tej zasady podkreślają, że skoro przepisy ustawy o NIK  

501 Biorąc pod uwagę, że jednym z celów kontroli jest ustalenie stanu faktycznego, to nie można nie przy-
jąć nowych dowodów z dokumentów składanych na posiedzeniu Kolegium lub zespołu orzekającego.  
Nie jest to jednak częsta praktyka. Celem posiedzenia Kolegium bądź zespołu orzekającego jest „doprecy-
zowanie” uzasadnienia do zastrzeżeń przez wysłuchanie dodatkowych wyjaśnień lub odpowiedzi na py-
tanie, nie zaś przeprowadzenie całego postępowania dowodowego. Wszakże kontrolowany ma upraw-
nienie do wglądu do akt kontroli i może żądać ich uzupełnienia na etapie postępowania dowodowego.

502 Na przykład W. Robaczyński, Wybrane zagadnienia postępowania..., dz. cyt., s. 32. Autor stwierdza, 
że „podobnie, jak w innych rodzajach postępowań uregulowanych ustawowo – podmiot zgłaszający 
środki odwoławcze organowi państwowemu powinien działać bez strachu o to, że rozstrzygnięcie – 
niekorzystne dla danego podmiotu zostanie jeszcze zaostrzone”. „Uważam zatem, że nie ma podstaw 
do reformowania wcześniej podjętych rozstrzygnięć na niekorzyść podmiotu kontrolowanego”. Zob. 
też E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 104. Autorzy stwier-
dzają, że „Mimo że przepisy ustawy o NIK nie ustanawiają zasady niepogorszania sytuacji wnoszącego 
zastrzeżenia, jednak jest to powszechna zasada wynikająca z systemu prawnego i występująca w wie-
lu procedurach, dlatego też Kolegium NIK nie powinno zmieniać ocen lub wniosków na niekorzyść 
wnoszącego zastrzeżenia”.

503 Na przykład R. Padrak, Postępowanie odwoławcze w postępowaniu kontrolnym Najwyższej Izby Kontro-
li (Część I), Kontrola Państwowa 2002/5, s. 40. Autor uważa, że jeżeli w konkretnym przypadku, gdy 
z treści zgłoszonych zastrzeżeń i zgromadzonych dowodów wyniknie konieczność ponownego prze-
prowadzenia kontroli, to właściwym rozwiązaniem powinno być uchylenie postępowania i przepro-
wadzenie nowej kontroli od nowa, w innych przypadkach możliwa jest zmiana rozstrzygnięć „nawet 
jeżeli byłoby to niekorzystne dla wnoszącego zastrzeżenia”. Zob. też D. Kowalski, Zakaz reformationis 
in peius w postępowaniu przed komisją rozstrzygającą zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, Kon-
trola Państwowa 2017 /3, s. 8 i nast. W konkluzji swojego artykułu D. Kowalski stwierdza, że „W po-
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nie zawierają zakazu pogarszania sytuacji wnoszącego zastrzeżenia, to takie pogor-
szenie jest dopuszczalne. Moim zadaniem z takim poglądem trudno się zgodzić. Ramy 
objętościowe niniejszego opracowania nie pozwalają na szerszą argumentację, dlate-
go też ograniczę się do dwóch aspektów. Po pierwsze, Kolegium NIK i zespół orzeka-
jący są związani treścią zastrzeżeń. Przepisy ustawy o NIK wyraźnie stanowią, że Ko-
legium i zespół orzekający rozpatruje zastrzeżenia, a skoro tak, to ich zakres wyzna-
cza granice rozpatrywania. Organy orzekające nie mogą dowolnie modyfikować tych 
granic. Po drugie, zgodnie z zasadą praworządności określoną w art. 7 Konstytucji RP 
organy władzy publicznej działają na podstawie i w graniach prawa. Nie ma domnie-
mania posiadania uprawnień i żaden organ państwowy, w tym NIK, nie może przypi-
sywać sobie uprawnień, jeżeli nie wynika to z przepisu prawa. Nie ma więc tu zasto-
sowania zasada, że co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Każde działanie musi 
być oparte na odpowiedniej podstawie prawnej, a żaden przepis nie uprawnia Izby 
do pogarszania sytuacji wnoszącego zastrzeżenia.

8.7. Prawo cofnięcia zastrzeżeń

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do cofnięcia zastrze-
żeń. Może to uczynić pisemnie lub ustnie. Kierownik może cofnąć wszystkie zastrze-
żenia lub tylko niektóre spośród nich. Prawo to ograniczone jest podmiotowo i czaso-
wo. Prawo cofnięcia zastrzeżeń przysługuje jedynie kierownikowi jednostki kontro-
lowanej lub osobie uznawanej za kierownika jednostki kontrolowanej przez przepis 
art. 2a pkt 3 ustawy o NIK. Prawo to nie przysługuje natomiast innym osobom repre-
zentującym kierownika jednostki kontrolowanej na posiedzeniu Kolegium NIK lub 
zespołu orzekającego komisji rozstrzygającej. Ograniczenie czasowe polega na możli-
wości cofnięcia zastrzeżeń najpóźniej do chwili podjęcia uchwały w sprawie rozstrzy-
gnięcia zastrzeżeń. Po podjęciu takiej uchwały przez Kolegium lub zespół orzekający 
takie cofnięcie zastrzeżeń lub zastrzeżenia nie jest skuteczne. Cofnięte zastrzeżenia 
pozostawia się bez rozpoznania. W zależności od tego, kiedy cofnięto zastrzeżenia, 
postanowienie w tej sprawie wydaje odpowiednio: Kolegium NIK, jeżeli cofnięcie 
zastrzeżeń następuje w trakcie jego obrad, Prezes NIK, jeżeli cofnięcie zastrzeżeń 
nastąpiło przed posiedzeniem Kolegium, zespół orzekający, jeżeli cofnięcie zastrze-
żenia nastąpiło po ich przekazaniu do rozpatrzenia przez komisję rozstrzygającą,  
albo dyrektor właściwej jednostki kontrolnej wówczas, gdy zastrzeżenia nie zostały 
jeszcze przesłane do rozpatrzenia przez komisję rozstrzygającą. Odpis postanowienia 
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania cofniętych zastrzeżeń należy przesłać kie-
rownikowi jednostki kontrolowanej. Na to postanowienie nie służy zażalenie. 

stępowaniu w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego zakaz reformationis in peius nie ma 
zastosowania, ponieważ nie został on w ustawie o NIK expressis verbis wyrażony”.
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Maciej Berek

III.9. Monitorowanie zaleceń pokontrolnych

9.1. Treść i funkcja zaleceń pokontrolnych

Organ kontrolny, jakim jest NIK, dokonuje sprawdzenia i oceny działalności jed-
nostki kontrolowanej. Organ taki nie ma możliwości wiążącego (władczego) oddzia-
ływania na podmiot kontrolowany504 w takim znaczeniu, że np. nakazuje mu wpro-
wadzenie określonych zmian. Nie oznacza to jednak, że organ kontrolny ogranicza 
się jedynie do oceny dotychczasowej działalności jednostki kontrolowanej. Jednym 
z istotnych elementów wyników kontroli jest sformułowanie wniosków co do ko-
rekty sposobu funkcjonowania podmiotu kontrolowanego w przyszłości, o ile jego 
obecne działania organ kontrolujący uznał za wadliwe. Naczelny organ kontroli nie 
tylko więc dokonuje opisu i oceny przeszłości, ale także wspiera podmiot kontrolo-
wany w skorygowaniu dostrzeżonych uchybień. Można więc uznać, że jednym z ce-
lów prowadzonych przez NIK kontroli jest wskazanie potrzeby lub sposobu wyelimi-
nowania stwierdzonych nieprawidłowości. Wnioski pokontrolne nie zawsze dotyczą 
wyłącznie zagadnień związanych z funkcjonowaniem konkretnego skontrolowanego 
podmiotu. Mogą one też mieć charakter szerszy, systemowy. Także wtedy nie ulegnie 
zmianie ich charakter – nie są one wiążące dla ich adresatów. Decyzję o ich uwzględ-
nieniu muszą podjąć właściwe organy. Brak możliwości „wymuszenia” wdrożenia 
rekomendowanych rozwiązań nie powinien być uznawany za wadę obowiązujących 
rozwiązań, a za element spójnej konstrukcji ustrojowej, w której NIK sprawuje funk-
cje organu kontrolnego, niepowiązanego jednak władczo z podmiotami poddanymi 
jego kontroli. Pomimo tego, a raczej właśnie ze względu na niewiążący charakter za-
leceń pokontrolnych, NIK przywiązuje dużą wagę do weryfikacji ich realizacji.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK elementami wystąpienia pokontrolne-
go są uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Treść 
przepisu pozwala na podniesienie kilku istotnych kwestii. Po pierwsze, zamieszcze-
nie wzmiankowanych uwag lub wniosków w wystąpieniu pokontrolnym należy uznać 
za obligatoryjne. Obligatoryjność należy rozumieć w ten sposób, że o ile w wystąpieniu 
pokontrolnym wskazane zostaną ustalone w toku kontroli nieprawidłowości, to muszą 
być przedstawione odpowiednio także uwagi lub wnioski w sprawie ich usunięcia o 
ile nieprawidłowości te pozostają aktualne w czasie sporządzania wystąpienia pokon-
trolnego. Po drugie, rozważyć należy wzajemną relację pojęć „uwaga” i „wniosek” oraz 
ich odniesienie do końcowej części cytowanego przepisu, czyli powiązanie ze stwier-

504 Więcej na temat cech kontroli – zob. rozdział I.4.
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dzonymi nieprawidłowościami. Wykładnia językowa oraz reguła nieposługiwania się 
przez ustawodawcę różnymi pojęciami na oznaczenie tego samego desygnatu upraw-
niają do stwierdzenia, że pojęcia „uwaga” i „wniosek” nie są tożsame. Treścią wniosku 
jest wskazanie jakiegoś postulatu, sugestii, propozycji działania. Uwaga może mieć cha-
rakter bardziej ogólny – opisywać pewne kwestie, komentować je, ale bez formułowa-
nia wniosków właśnie505. Za szerszym traktowaniem pojęcia „uwagi” przemawia także 
brzmienie art. 62 ustawy o NIK, który przedstawiony zostanie w dalszej części rozwa-
żań. Kwestią dyskusyjną jest to, czy redakcja przepisu art. 53 ust. 1 pkt 5 nakazuje od-
nosić zarówno uwagi, jak i wnioski do stwierdzonych nieprawidłowości. Niewątpliwe 
jest to, że wnioskami w rozumieniu przywołanego przepisu są tylko „wnioski w spra-
wie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości”. Przepis jednoznacznie zakreśla więc 
zakres przedmiotowy wniosków, które na podstawie przywołanego przepisu mogą 
być zamieszczone w wystąpieniu pokontrolnym. Brzmienie przepisu nie pozwala na-
tomiast na jednoznaczne ustalenie, czy także formułowane w wystąpieniu pokontrol-
nym uwagi mogą być jedynie uwagami w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawi-
dłowości. Za taką tezą przemawia traktowanie art. 53 także jako przepisu gwarancyj-
nego dla podmiotu kontrolowanego. W takim ujęciu problemu podmiot kontrolowany 
wie, że merytoryczną treścią wystąpienia będzie opis ustalonego w toku kontroli sta-
nu faktycznego, wskazanie nieprawidłowości oraz rekomendacje (wnioski lub uwa-
gi) dotyczące tych nieprawidłowości. Konsekwentnie, NIK nie mogłaby w wystąpieniu 
zamieszczać uwag o charakterze ogólnych komentarzy odnoszących się do skontrolo-
wanej działalności, także w zakresie niestanowiącym nieprawidłowości. Taka zawęża-
jąca interpretacja skutkowałaby jednak wyeliminowaniem możliwości – ze względu 
na brak odrębnej podstawy prawnej w tym zakresie – przekazania przez NIK podmio-
towi kontrolowanemu takich właśnie ogólnych uwag, których przekazanie może być 
przecież także w interesie kontrolowanego, a jeszcze bardziej może być uzasadnione 
z punktu widzenia interesu publicznego. NIK jako naczelny organ kontroli, dokonując 
oceny skontrolowanej działalności, powinna dysponować także możliwością przeka-
zania w wystąpieniu bardziej ogólnych uwag – oczywiście w zakresie ograniczonym 
przez przedmiot kontroli. Przemawia to za przyjęciem, że „uwagi” w rozumieniu art. 53 
ust. 1 pkt 5 nie muszą być uwagami odnoszącymi się do usunięcia stwierdzonych nie-
prawidłowości506.

W omawianym przepisie terminy „uwagi” oraz „wnioski” powiązano spójnikiem 
„i”. Spójnik ten, zgodnie z regułami jego użycia507, oznacza koniunkcję, co prowadzi-

505 Podobnie E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 211.
506 Co moim zdaniem nie jest równoznaczne z możliwością formułowania uwag w zakresie wykraczają-

cym poza wiążące NIK kryteria kontroli. Kryteria kontroli oraz jej zakres podmiotowy i przedmiotowy 
stanowić powinny granice wszystkich elementów dokumentów pokontrolnych kierowanych do kon-
trolowanego – por. tamże, s. 211.

507 Zob. więcej na ten temat: A. Malinowski, Funkcja spójników i interpunkcji, [w:] Zarys metodyki pracy le-
gislatora. Ustawy. Akty wykonawcze. Prawo miejscowe, red. A. Malinowski, LexisNexis, 2009, s. 345–370.
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łoby do nielogicznego wniosku, że NIK może w wystąpieniu pokontrolnym (obo-
wiązana jest, jeśli w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości) zawrzeć zarówno 
uwagi, jak i wnioski. Wykładnia językowa prowadziłaby więc do konkluzji o koniecz-
ności zamieszczenia w wystąpieniu obydwu tych form wypowiedzi, co jest niemoż-
liwe do pogodzenia z funkcją wystąpienia pokontrolnego w tym fragmencie – czyli 
przedstawienia takiego rodzaju „komentarza” przez NIK, który jest najbardziej ade-
kwatny do stwierdzonego stanu faktycznego. Wzgląd na cel przepisu przemawia więc 
za tym, aby spójnik „i” traktować w znaczeniu alternatywy zwykłej „lub”, co oznacza, 
że NIK zamieszcza w wystąpieniu: tylko uwagi, tylko wnioski albo zarówno uwagi, jak 
i wnioski. Przyjęcie tej wykładni wiąże się z uznaniem, że użycie spójnika „i” w tym 
przepisie przez prawodawcę było błędne.

Przedmiot wniosków i uwag może być zróżnicowany, w szczególności mogą być 
nim kwestie zmian w sposobie funkcjonowania danej jednostki eliminujące zaist-
niałe nieprawidłowości, mogą też być to zagadnienia systemowe, których wdrożenie 
ma zapobiegać nieprawidłowościom, których ryzyko zaistnienia NIK zidentyfikowa-
ła. Odrębną kategorię stanowią wnioski o zmianę prawa, które zostały omówione 
szczegółowo odrębnie508. Ujęte w wystąpieniu pokontrolnym wnioski zarówno „in-
dywidualne”, czyli dotyczące konkretnego podmiotu, jak i systemowe mogą mieć taki 
przedmiot, zakres lub wagę, że stanowić to może przesłankę do podjęcia przez Pre-
zesa NIK decyzji o dodatkowym pisemnym poinformowaniu o takich uwagach lub 
wnioskach kierownika jednostki nadrzędnej lub właściwy organ państwowy lub sa-
morządowy (art. 62a ust. 1 ustawy o NIK). W takim wypadku treść uwag lub wnio-
sków trafia więc nie tylko do skontrolowanego podmiotu, ale także do podmiotu or-
ganizacyjnie z nim powiązanego lub podmiotu odpowiedzialnego za dany obszar 
funkcjonowania państwa.

9.2. Podstawy prawne i formy monitorowania zaleceń pokontrolnych

Proces monitorowania przez NIK zaleceń pokontrolnych rozpoczyna się zaraz 
po skierowaniu do kierownika jednostki kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany 
poinformować NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformu-
łowanych w wystąpieniu pokontrolnym oraz o podjętych działaniach lub przyczy-
nach niepodjęcia tych działań. Informacja musi być skierowana do NIK w terminie 
określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 14 dni odpowiednio od daty otrzyma-
nia wystąpienia pokontrolnego albo – jeżeli do wystąpienia wniesiono zastrzeżenia 
– od dnia otrzymania zmienionego po rozpatrzeniu zastrzeżeń wystąpienia, względ-

508 Zob. rozdział II.3.
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nie otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości. Naturalną treścią takiej 
skierowanej do NIK informacji jest wskazanie, w jaki sposób wnioski i uwagi NIK zo-
stały zrealizowane. W zależności od ich przedmiotu często jest to realizacja wprost, 
jeśli wniosek509 był skonkretyzowany albo jego charakter był taki, że nie pozostawiał 
swobody co do formy realizacji. Inne wnioski, w szczególności te systemowe, z reguły 
pozostawiają ich odbiorcom swobodę doboru środków wdrożenia. W takim wypadku 
kierownik skontrolowanego podmiotu informuje Izbę, w jaki sposób zrealizował jej 
wniosek. Spójne z przedstawionymi powyżej rozważaniami o niewiążącym charak-
terze wniosku jest uwzględnienie w omawianym przepisie możliwości poinformo-
wania Izby o przyczynach niepodjęcia wnioskowanych działań. Nie można bowiem 
wykluczyć sytuacji, w której sformułowany przez NIK wniosek nie jest realizowany, 
w szczególności w wyniku świadomej decyzji uprawnionego podmiotu. Brak reali-
zacji wniosku może wynikać z różnych okoliczności, np. z tak istotnej zmiany stanu 
faktycznego czy prawnego, że stał się on bezprzedmiotowy, z innego sposobu zre-
alizowania celu wniosku (osiągnięto to samo, ale inaczej). Możliwa jest także sy-
tuacja, w której kierownik jednostki kontrolowanej kontestuje istotę przekazanego 
mu wniosku. W każdym wypadku aktualny jest obowiązek skierowania do NIK sto-
sownej informacji, której treścią powinno być wówczas wskazanie, w jakim zakresie  
i z jakiego powodu wniosek nie zostanie (nie został) zrealizowany. Możliwe jest także 
uwzględnienie części wniosków Izby (lub części obszerniejszego wniosku). W takim 
wypadku kierownik skontrolowanej jednostki powinien odpowiednio poinformować, 
w jakim zakresie i w jaki sposób zrealizował zalecenia NIK, a w jaki nie – i w tym za-
kresie wyjaśnić motywy swojego postępowania. Rzetelność realizacji tego obowiązku 
jest szczególnie istotna, jako że zgodnie z art. 98 ustawy o NIK niepoinformowanie 
bądź niezgodne z prawdą poinformowanie o wykonaniu wniosków pokontrolnych 
stanowi przestępstwo.

Podjęcie przez kierownika jednostki decyzji o niezrealizowaniu wniosku, choć 
formalnie dopuszczalne, może wywołać adekwatną reakcję po stronie organu kontro-
li. Do realizacji wniosków pokontrolnych NIK przywiązuje bowiem dużą wagę. Stan-
dardowym elementem programu (tematyki) kontroli jest zalecenie zweryfikowania 
przez kontrolerów wniosków z poprzednich kontroli. Fakt, że wnioski nie zostały 
zrealizowane, w sytuacji, w której w kontrolowanej działalności nadal występują nie-
prawidłowości i to w obszarze, którego dotyczył wniosek sformułowany w poprzed-
niej kontroli – z pewnością stanowić będzie dla Izby istotną okoliczność w dokonaniu 
oceny skontrolowanego obecnie obszaru oraz oceny osób odpowiedzialnych. Pamię-
tać trzeba, że Izba na prawo w wystąpieniu zawrzeć ocenę o niezasadności zajmo-

509 Dla ułatwienia, w tej części tekstu posługujemy się pojęciem „wniosek” w jego szerokim rozumieniu, 
obejmującym zarówno uwagi, jak i wnioski, których zróżnicowane znaczenie opisano powyżej – z wy-
jątkiem miejsc przywoływania treści przepisów posługujących się oboma pojęciami.

Maciej Berek 9. Monitorowanie zaleceń pokontrolnych
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wania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone 
w podmiotach państwowych nieprawidłowości (art. 53 ust. 1 ustawy o NIK). Fakt, 
że w skontrolowanym podmiocie stwierdzono nieprawidłowości wynikające z uchy-
bień, których usunięcie Izba zalecała po poprzedniej kontroli – stanowić może istotną 
przesłankę do dokonania takiej oceny personalnej.

Jeżeli Prezes NIK skorzystał ze wspomnianego prawa powiadomienia o wnio-
skach pokontrolnych kierownika jednostki nadrzędnej lub właściwego organu pań-
stwowego lub samorządowego, to także te podmioty są obowiązane w wyznaczo-
nym terminie, nie krótszym niż 14 dni, poinformować NIK o zajętym stanowisku 
oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia (art. 62a ust. 2). Także 
w tym wypadku ustawa wprost wskazuje więc na swobodę dokonania przez adresata 
oceny, czy będzie działania wynikające z wystąpienia NIK podejmował, ale aktualny 
pozostaje także wymóg poinformowania Izby o motywach podjętego rozstrzygnięcia 
oraz opisanie podejmowanych działań (w wypadku ich podjęcia).

Szczególnym narzędziem sprawdzania efektów działalności kontrolnej są kontro-
le doraźne, których przedmiotem może być właśnie weryfikacja realizacji wniosków 
pokontrolnych wynikłych ze zrealizowanej wcześniej planowej kontroli. Izba może 
więc przeprowadzić kontrolę, której jedynym przedmiotem będzie sprawdzenie, czy 
wnioski z poprzedniej lub poprzednich kontroli zostały prawidłowo zrealizowane. 
Skorzystanie z tego narzędzia uzależnione jest oczywiście m.in. od wagi i zakresu 
wniosków.

Należy także zauważyć, że istotną rolę w oddziaływaniu wniosków pokontrolnych 
ma fakt przekazywania przez NIK informacji o wynikach kontroli najważniejszym 
i właściwym organom publicznym. Zgodnie z odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz 
art. 8 ustawy o NIK, Izba przedkłada:

–  Sejmowi – informacje o wynikach kontroli zleconych przez Sejm i jego organy, in-
formacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezydenta, Prezesa 
Rady Ministrów, ale także informacje o wynikach innych ważniejszych kontroli;

–  Prezydentowi – informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na jego 
wniosek, informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na zlecenie Sej-
mu lub jego organów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ale także informacje 
o wynikach innych ważniejszych kontroli;

–  Prezesowi Rady Ministrów – informacje o wynikach kontroli przeprowadzo-
nych na jego wniosek oraz informacje o wynikach kontroli przedkładane Sej-
mowi i Prezydentowi.

Przepis art. 9 ustawy stanowi podstawę do przekazywania (fakultatywnego) 
przez NIK:

– właściwym wojewodom – informacji o wynikach ważniejszych kontroli doty-
czących działalności terenowych organów administracji rządowej,
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– właściwym wojewodom i organom jednostek samorządu terytorialnego – in-
formacji o wynikach ważniejszych kontroli dotyczących działalności samorządu te-
rytorialnego.

We wszystkich tych wypadkach jednym z kryteriów doboru informacji do przeka-
zania jest ich „ważność”. Kryteria uznania, że dana informacja dotyczy „ważnej kon-
troli”, nie są oczywiście możliwe do precyzyjnego wskazania. Jedną z okoliczności, 
które mogą być brane pod uwagę, jest istotność sformułowanych przez Izbę wnio-
sków pokontrolnych np. o charakterze systemowym. Przekazanie informacji wska-
zanym organom stanowi więc kolejną formę, w której NIK przekazuje organom pań-
stwa sugestie potrzeby zmian w określonych obszarach. Odbiorcy tych informacji, 
zależnie od treści i bezpośredniego adresata tego typu wniosków NIK, mogą podej-
mować właściwe działania monitorujące, nadzorujące albo nawet oddziaływać wład-
czo – zależnie od relacji pomiędzy organem, który otrzymał informację o wynikach 
kontroli, a adresatem wniosku.

Zauważyć należy także, że ważniejsze wnioski systemowe prezentowane są w 
corocznych sprawozdaniach z działalności Izby. Można stwierdzić, że w ten sposób 
uruchamiany jest dodatkowy rodzaj monitoringu wniosków – zarówno polityczny 
po stronie Sejmu, który przyjmuje sprawozdanie, jak i monitoring publiczny. Pre-
zentacja w uporządkowany sposób w jednym dokumencie wszystkich ważniejszych 
wniosków ujętych w publicznie dostępnych wcześniej ale licznych wystąpieniach 
pokontrolnych oraz informacjach o wynikach kontroli – istotnie ułatwia tego typu 
dodatkowy monitoring.

Zrealizowanie wniosków pokontrolnych może być traktowane jako element efek-
tywności kontroli, czyli skutecznego spowodowania skorygowania stwierdzonych 
w toku kontroli uchybień w danej jednostce lub szerzej – usprawnienia funkcjonowa-
nia państwa w jakimś obszarze. W tym kontekście przywołać można praktykę wska-
zującą na znaczną liczbę zgłaszanych przez NIK wniosków oraz potwierdzającą reali-
zację większości z nich. Dla przykładu, w roku 2015 zgłoszonych zostało 5256 wnio-
sków pokontrolnych, z których na dzień sporządzenia sprawozdania za rok 2016 zre-
alizowanych lub w trakcie realizacji było łącznie 84,4% wniosków, natomiast w roku 
2016 zgłoszonych zostało 3871 wniosków, z których zrealizowanych lub w trakcie 
realizacji było łącznie 80,9%510. Wnioski pokontrolne są więc istotnym narzędziem 
w działalności NIK oraz są ważnym instrumentem wpływania przez NIK na udosko-
nalenie funkcjonowania jednostek kontrolowanych oraz sposób wykonywania swo-
ich funkcji przez państwo. 

510 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku, dz. cyt., s. 78.
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1. Zasady i tryb zatrudniania na stanowiskach kontrolerskichZbigniew Wrona

Zbigniew Wrona

IV.1. Zasady i tryb zatrudniania  
na stanowiskach kontrolerskich

1.1. Uwagi ogólne

Regulacje określające zasady i tryb zatrudniania w NIK na stanowiskach kontro-
lerskich umieszczone są w rozdziale 4 ustawy o NIK „Pracownicy Najwyższej Izby 
Kontroli”. Omawiając te przepisy, zwrócić należy uwagę na pięć głównych kwestii:

– charakter prawny stosunku pracy mianowanego kontrolera,
– wymagania kwalifikacyjne, które musi spełniać kontroler,
– zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska kontrolerów,
– obsadzanie stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek or-

ganizacyjnych,
– rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy kontrolera.
Stanowiska kontrolerskie zostały w sposób enumeratywny wymienione 

w art. 66a ustawy o NIK. Przepis ten określa podmiotowy zakres pojęcia „kontroler” 
i przesądza, że kontroler to pracownik wykonujący zadania kontrolne i jest zatrud-
niony wyłącznie na jednym z tych stanowisk (tworzących tzw. korpus kontrolerski), 
przyporządkowanych do określonych kontrolnych jednostek organizacyjnych, któ-
rymi są departamenty i delegatury. Zatrudnienie na stanowisku kontrolerskim daje 
tytuł prawny do realizowania kompetencji kontrolnych Izby zgodnie z przepisami 
o postępowaniu kontrolnym. Nie oznacza to jednak, że przeprowadzanie kontroli (lub 
tylko wykonywanie określonych czynności kontrolnych) jest zastrzeżone wyłącznie 
dla kontrolerów, skoro art. 30 ust. 1 ustawy o NIK uprawnia do tego również człon-
ków tzw. ścisłego kierownictwa Izby: Prezesa NIK, wiceprezesów oraz dyrektora ge-
neralnego. We wskazanym zakresie istnieje zatem dualizm stanowisk, bowiem wy-
mienione stanowiska trudno uznać za stanowiska kontrolerskie w pełnym znaczeniu 
tego pojęcia511. W związku z tym trafnie wskazuje się, traktując to jako mankament 
regulacji, iż w stosunku do członków kierownictwa Izby, którzy mają uprawnienia 
kontrolerskie i są faktycznie „głównymi kontrolerami” odpowiedzialnymi za proces 

511 Por. T. Liszcz, Nawiązanie stosunku pracy na stanowisku kontrolerskim, Kontrola Państwowa 2014/2, 
s. 82. Autorka wskazuje, że członkowie ścisłego kierownictwa w praktyce nie biorą udziału w prze-
prowadzaniu właściwych kontroli, natomiast współdecydują o planie kontroli, decydują o podejmo-
waniu kontroli doraźnych, podpisują wystąpienia pokontrolne do naczelnych i centralnych organów 
państwowych. Zob. też T. Liszcz [w:] E. Jarzęcka-Siwik, T. Liszcz, M. Niezgódka-Medek, W. Robaczyński, 
Komentarz do ustawy..., dz. cyt., s. 181.
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kontrolny, nie zostały sprecyzowane w ustawie wymogi dotyczące np. wyższego wy-
kształcenia czy posiadania obywatelstwa polskiego, a w odniesieniu do wicepreze-
sów i dyrektora generalnego także wymóg niekaralności512.

1.2. Charakter prawny stosunku pracy mianowanego kontrolera

Punktem wyjścia do ustaleń dotyczących charakteru prawnego stosunku pracy 
kontrolera jest treść art. 68 ust. 1 ustawy o NIK, wedle którego stosunek pracy z kon-
trolerem nawiązuje się na podstawie mianowania, poprzedzonego umową o pracę 
na czas nie dłuższy niż 3 lata. Ustawa nie określa formy, w której mianowanie ma być 
dokonane, przesądza jedynie, że akt ten jest źródłem (podstawą) stosunku pracy kon-
trolera, który poprzednio, jednak nie dłużej niż przez 3 lata, pracował w Izbie na pod-
stawie umowy o pracę. O ile forma zawarcia i charakter stosunku pracy na podstawie 
umowy o pracę w zasadzie nie budzą wątpliwości, o tyle forma prawna mianowania 
oraz istota powstałego w rezultacie stosunku pracy są przedmiotem ciągle niewyga-
słych sporów w doktrynie prawa oraz różnic w orzecznictwie. Rozbieżności te nie 
dotyczą wyłącznie kontrolerów, lecz generalnie odnoszą się do zatrudnienia w służ-
bie publicznej na podstawie mianowania, które zgodnie z art. 2 i 76 kp jest jednym 
ze sposobów nawiązania stosunku pracy.

 Mianowanie niewątpliwie zawiera w sobie oświadczenie woli, wyrażające za-
miar pracodawcy zatrudnienia danej osoby na stanowisku kontrolerskim. Niezależ-
nie od tego w sposób władczy potwierdza ono spełnienie wymagań, które musi speł-
niać mianowany kontroler, określonych w art. 67 i 68 ust. 5 ustawy o NIK513. Rozbież-
ność stanowisk dotyczy tego, czy akt mianowania jest czynnością z zakresu prawa 
pracy, czy też aktem administracyjnym przyjmującym postać decyzji administracyj-
nej514. Za przyjęciem poglądu, iż mamy do czynienia z czynnością prawną prawa pra-
cy, opowiadał się m.in. SN515, chociaż nie było to orzecznictwo stabilne516. Konse-
kwencją tego poglądu byłoby stosowanie prawa pracy do formy i trybu mianowania, 

512 Zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 256 i 257; zob. też 
T. Liszcz, Status prawny pracowników Najwyższej Izby Kontroli, Kontrola Państwowa 2014, numer ju-
bileuszowy, s. 121.

513 Por. Z. Cieślak [w:] Z. Cieślak, J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Wydawnic-
two Prawnicze Sp. z o. o., Warszawa 1998, s. 89. Pogląd na istotę mianowania można odnosić do mia-
nowania kontrolera i jest on nadal aktualny, chociaż wypowiedziano go na tle nieobowiązującej obec-
nie ustawy z 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej, Dz. U. Nr 89, poz. 402 ze zm.

514 T. Liszcz [w:] Komentarz do ustawy…, dz. cyt., s. 190 i 191.
515 Zob. uchwała SN z 3 kwietnia 1997 r., III ZP 14/97, OSP 1998, Nr 4, poz. 73 oraz wyrok SN z 10 kwiet-

nia 1997 r., I PKN 57/96, OSP 1998, Nr 7–8, poz. 127 z krytycznymi glosami T. Liszcz.
516 Zob. np. wyroki SN z 17 lutego 1998 r., I PKN 526/97, OSNAPiUS 1998, Nr 2, poz. 53 oraz z 23 listo-

pada 2001 r., I PKN 697/00, OSNP 2003, Nr 22, poz. 540, z których wynika, że mianowanie jest aktem 
administracyjnym.
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a w sprawach nieunormowanych w prawie pracy, zgodnie z art. 300 kp, odpowiednio 
przepisów kc o oświadczeniach woli. Istota zatrudnienia w służbie państwowej pole-
ga jednak na wykonywaniu zadań publicznych. Rodzaj wykonywanych zadań powo-
duje, że zakres zadań i obowiązków pracownika pozostającego w służbie publicznej 
wykracza poza zadania i obowiązki określone w powszechnych przepisach prawa 
pracy517. Ten szczególny charakter pracy niejednokrotnie wymaga od pracownika 
właściwej dla prawa administracyjnego większej dyspozycyjności wobec pracodawcy, 
co jest rekompensowane większą stabilizacją zatrudnienia518. W odniesieniu do kon-
trolera praca polega na wykonywaniu zadań publicznych przypisanych Izbie. Stąd 
uzasadnione jest przyjęcie, iż mianowanie jest oświadczeniem woli będącym aktem 
administracyjnym. Ma zatem charakter władczy i jednostronny, z tym że przyjmuje 
się, iż zgoda mianowanego pracownika na objęcie stanowiska jest przesłanką ważno-
ści mianowania jako aktu administracyjnego519. Mianowanie jest więc dokonywane 
w trybie określonym przepisami prawa administracyjnego520 i przybiera postać aktu 
będącego decyzją administracyjną, do której w sprawach nieuregulowanych w usta-
wie o NIK i w kodeksie pracy należy stosować właściwe przepisy kodeksu postępo-
wania administracyjnego521.

Pogląd o administracyjnoprawnej formie aktu mianowania nie oznacza, iż wykre-
owany tą drogą stosunek, zwany służbowym stosunkiem pracy, podlega wyłącznie 
regulacjom prawa administracyjnego. Z umieszczenia w kp mianowania jako podsta-
wy nawiązania stosunku pracy (art. 2 i 76) wynika, iż – wyjąwszy regulacje o admi-
nistracyjnoprawnym charakterze – do stosunku tego będą miały także zastosowanie 
przepisy prawa pracy. O zakresie obowiązywania powszechnego prawa pracy w od-
niesieniu do stosunków pracy w służbie publicznej decydują potrzeby tej służby i jej 
specyfika w danej dziedzinie522. Starając się pogodzić potrzebę uwzględnienia rów-
noległego obowiązywania regulacji administracyjnoprawnych i regulacji prawa pracy 
w odniesieniu do tych samych stosunków pracy, doktryna prawa posługuje się for-
mułą, według której „stosunek pracy na podstawie mianowania jest stosunkiem ad-

517 W odniesieniu do pracowników urzędów państwowych zwracają na to uwagę E. Ura, E. Ura, Prawo 
administracyjne, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 191.

518 A. M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 467 i 468.
519 Zob. np. W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, s. 178; 

A. M. Świątkowski, Komentarz…, dz. cyt., s. 471.
520 Wyrok NSA z 24.09.1991 r., II SA 746/91, OSP 1992, Nr 3, poz. 64.
521 Tak T. Liszcz, Nawiązanie…, dz. cyt., s. 90 oraz ta autorka [w:] Komentarz do ustawy…, dz. cyt., s. 191.
522 Bliżej o relacjach pomiędzy regulacjami administracyjnoprawnymi a regulacjami powszechnego pra-

wa pracy w zakresie stosunków pracy w administracji państwowej (co można odnosić do stosunków 
pracy w ramach służby publicznej, a więc i do stosunku pracy mianowanego kontrolera) oraz o czyn-
nikach, od których zależy zasięg obu rodzajów regulacji zob. J. Filipek, Prawo administracyjne. Insty-
tucje ogólne. Część I, Universitas, Kraków 1995, s. 213–215.
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ministracyjnoprawnym w sferze prawa pracy”523. Do prawa administracyjnego będą 
należały – oprócz przepisów dotyczących samego mianowania – wszelkie regula-
cje odnoszące się do zakresu kompetencji publicznoprawnych, do których wykony-
wania jest uprawniony mianowany pracownik (kształtujące zakres tzw. imperium 
władzy)524, oraz te, które są pozostałymi konsekwencjami decyzji administracyjnej 
o mianowaniu i niejednokrotnie stanowią przejaw braku równości stron (pracownika 
i pracodawcy) oraz większej niż w prawie pracy dyspozycyjności pracownika. W od-
niesieniu do kontrolera będą to w szczególności: w zakresie wyposażenia w część 
władztwa państwowego – przepisy określające przedmiotowy i podmiotowy zakres 
kompetencji kontrolnych Izby (art. 2–5 ustawy o NIK) oraz uprawnienia i obowiązki 
kontrolera w postępowaniu kontrolnym (art. 27–64), natomiast w zakresie innych 
konsekwencji związanych z mianowaniem jako decyzją administracyjną – przepi-
sy dotyczące okresowych ocen kwalifikacyjnych (art. 76–76b), przeniesienia służ-
bowego (art. 77), jednostronnego rozwiązania stosunku pracy przez Izbę (art. 92 
i 93) czy też przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej mianowanych kontrolerów 
(art. 97a–97q). W zakresie określonym ustawą o NIK od orzeczeń wydanych w tych 
sprawach kontrolerowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 76b, 96 
i 97n ust. 5), co jest dodatkowym argumentem za administracyjnoprawnym charak-
terem tych uregulowań525. Warto w tym kontekście przypomnieć, iż z uchwały SN 
wynika, że sąd administracyjny jest właściwy do rozpatrywania spraw ze stosunku 
mianowania, jeżeli odpowiedni przepis tak stanowi526.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej względy i ustalenia, opowiadam się 
za koncepcją mieszanego charakteru stosunku pracy mianowanego kontrolera527. 
Oprócz dominujących elementów administracyjnoprawnych składają się nań rów-
nież obowiązki i uprawnienia pracownicze regulowane przepisami prawa pracy 
(np. uprawnienie do wynagrodzenia, uprawnienia urlopowe).

1.3. Wymagania kwalifikacyjne, które musi spełniać kontroler

Podstawowe wymagania odnoszące się do każdego kontrolera (a więc i do każdej 
osoby przystępującej do naboru na stanowisko kontrolerskie) określa art. 67 ustawy 
o NIK. Wymagania te spełnia osoba, która: 1) ma obywatelstwo polskie, 2) ma pełną 

523 W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz…, dz. cyt., s. 178; por. też A. M. Świątkowski, Komentarz…,  
dz. cyt., s. 471.

524 M. Świątkowski, Komentarz…, dz. cyt, s. 471.
525 Por. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 276.
526 Uchwała połączonych Izb: Cywilnej, Administracyjnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN 

z 1.03.1983 r., III AZP 11/82, OSNCAP 1983, Nr 10, poz. 147.
527 W odniesieniu do służbowych stosunków pracy pracowników państwowych zob. J. Boć [w:]  

J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 1998, s. 230 i 231.
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zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3) nie była 
karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 4) ma wyższe wykształcenie,  
5) ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Obywatelstwo polega na trwałej więzi określonej osoby z państwem. Jest ono 
wyrazem przynależności państwowej i statusu prawnego jednostki. Mogą się z nim 
wiązać, tak jak w wypadku kandydata na kontrolera, określone prawa, w tym o pu-
blicznoprawnym charakterze528. Podstawowym sposobem nabycia obywatelstwa 
polskiego jest uzyskanie go z mocy prawa przez urodzenie się z rodziców będących 
obywatelami polskimi (art. 34 ust. 1 Konstytucji). Inne przypadki nabycia obywa-
telstwa polskiego określają: ustawa z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim529 
oraz ustawa z 9 listopada 2000 r. o repatriacji530. Cudzoziemiec może nabyć obywa-
telstwo polskie na swój wniosek przez nadanie obywatelstwa, uznanie za obywate-
la polskiego albo przywrócenie obywatelstwa polskiego, na zasadach określonych 
w ustawie o obywatelstwie. Zgodnie z zasadą ciągłości obywatelstwa obywatelami 
polskimi są również osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy o obywatelstwie 
miały obywatelstwo polskie na podstawie dotychczasowych przepisów (art. 2). Oby-
watel polski może utracić obywatelstwo na swój wniosek zawierający oświadczenie 
o zrzeczeniu się obywatelstwa, po uzyskaniu zgody Prezydenta RP. Poza wypadkiem 
zrzeczenia się, obywatelstwa polskiego nie można utracić (art. 34 ust. 2 Konstytucji).

Zatrudnienie na stanowisku kontrolerskim jest wykluczone wobec cudzoziem-
ców i bezpaństwowców. Ustawa o NIK nie przewiduje w tym zakresie żadnych wy-
jątków, odmiennie niż ustawa o służbie cywilnej, która w art. 5, w ograniczonym za-
kresie, dopuszcza zatrudnienie obywateli UE oraz innych państw531. Na stanowiskach 
kontrolerskich mogą być natomiast zatrudniane osoby, które oprócz obywatelstwa 
polskiego mają także obywatelstwo innego państwa532, z tym że obywatel polski nie 
może wobec władz RP powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równo-
cześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki. 
(art. 3 ustawy o obywatelstwie).

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oznacza możliwość samo-
dzielnego dokonywania każdej czynności prawnej533 przewidzianej w polskim syste-
mie prawa prywatnego534. Niezbędnym składnikiem czynności prawnej jest oświad-
czenie woli w zakresie nabywania praw lub zaciągania zobowiązań. Pełną zdolność 

528 Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002, s. 46.
529 Dz. U. z 2017 r. poz. 1462, ze zm., zwana dalej ustawą o obywatelstwie.
530 Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, ze zm.
531 Bliżej zob. T. Liszcz, Nawiązanie…, dz. cyt., s. 82.
532 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 253.
533 Wyjątek dotyczy jedynie zawarcia małżeństwa przez mężczyznę, który nie ukończył 21 roku życia.
534 J. Strzebinczyk [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 

2011, s. 38.
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do czynności prawnych mają osoby pełnoletnie, nieubezwłasnowolnione (ani całko-
wicie, ani częściowo). Pełnoletnim jest, kto ukończył lat 18, z tym że pełnoletniość 
uzyskuje też kobieta co najmniej 16-letnia, której sąd z ważnych powodów zezwolił 
na zawarcie małżeństwa (art. 10 i 11 kc w zw. z art. 10 § 1 kro)535. Ubezwłasnowol-
nienie może nastąpić wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub 
innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, je-
żeli trwałą konsekwencją tych przypadłości jest niemożność kierowania swym postę-
powaniem (ubezwłasnowolnienie całkowite) albo – w odniesieniu do ubezwłasno-
wolnienia częściowego – stan psychiczny osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia 
całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw (majątkowych lub 
osobistych)536. Pełną zdolność do czynności prawnych wyłącza także ustanowienie 
doradcy tymczasowego w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie (art. 549 § 1 kpc).

Korzystanie z pełni praw publicznych oznacza, że wobec danej osoby (w tym wy-
padku kandydata na kontrolera):

– nie został prawomocnie orzeczony przez sąd środek karny w postaci pozbawie-
nia praw publicznych537 czy też zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wy-
konywania określonego zawodu538 (art. 39 pkt 1 i 2 kk)539;

– nie została wymierzona przez Trybunał Stanu za czyn będący deliktem konsty-
tucyjnym (a więc nie przestępstwem)540 co najmniej jedna z następujących kar: utrata 

535 Jak trafnie zwrócono uwagę, ta możliwość nie ma praktycznego znaczenia w stosunku do kandydatów 
na kontrolerów z uwagi na równoczesne wymaganie posiadania przez kandydata wyższego wykształ-
cenia, zob. T. Liszcz [w:] Komentarz do ustawy…, dz. cyt., s. 183.

536 J. Strzebinczyk, Kodeks…, dz. cyt., s. 40, 41 i 45 oraz art. 13 § 1 i art. 16 § 1 kc.
537 Pozbawienie praw publicznych jako środek karny wymierzany za przestępstwo obejmuje utratę czyn-

nego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego  
lub gospodarczego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz do peł-
nienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego lub zawodowego, 
jak również utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego. Pozbawienie 
praw publicznych obejmuje ponadto utratę orderów, odznaczeń i tytułów honorowych oraz utratę 
zdolności do ich uzyskania w okresie trwania pozbawienia praw (art. 40 § 1 kk). Pozbawienie praw 
publicznych może być orzekane w latach, na okres od roku do lat 10, w razie skazania na karę pozba-
wienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasłu-
gującej na szczególne potępienie (art. 40 § 2 i art. 43 § 1 kk).

538 Zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu może być orzeka-
ny, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo 
okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronio-
nym prawem. Ten środek karny orzeka się w latach, od roku do lat 15 (art. 41 § 1 i art. 43 § 1 kk).

539 Należy zauważyć, iż w razie orzeczenia tych środków karnych brak możliwości zatrudnienia będzie 
wynikał również z art. 67 pkt 3 ustawy o NIK, ze względu na niespełnienie wymogu niekaralności 
za przestępstwo umyślne.

540 W kwestii pojęcia deliktu konstytucyjnego i katalogu kar wymierzanych przez Trybunał Stanu zob.  
B. Naleziński [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004, 
s. 385, 391 i 392; zob. też J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2012,  
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biernego i czynnego prawa wyborczego, zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk 
lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach pań-
stwowych lub społecznych, utrata orderów, odznaczeń i tytułów honorowych oraz 
zdolności do ich uzyskania541, natomiast w odniesieniu do Prezydenta RP Trybunał 
Stanu nie orzekł złożenia go z urzędu, wobec posła czy senatora – pozbawienia man-
datu, a wobec pozostałych osób podlegających odpowiedzialności konstytucyjnej  
– utraty zajmowanego stanowiska (art. 25 ust. 1–3 ustawy z 26 marca 1982 r. o Try-
bunale Stanu542).

Możliwość zatrudnienia na stanowisku kontrolera jest wyłączona wobec osób 
karanych za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Zatem z formalnego punktu 
widzenia mogą zostać kontrolerami osoby karane za przestępstwa nieumyślne albo 
wykroczenia. Do wniosku takiego skłania również to, że ustawa o NIK nie wskazuje 
wśród podstawowych warunków zatrudnienia szczególnych kwalifikacji moralnych 
w postaci np. „nieposzlakowanej opinii” czy „nieskazitelnego charakteru”, chociaż 
od kontrolera wymaga godnego zachowania się w służbie i poza nią. Dlatego należy 
się zgodzić z poglądem, że „kwalifikacje etyczne” kandydata, niezależnie od spełnie-
nia wymagań kwalifikacyjnych, mogą mieć znaczenie przy podejmowaniu ostatecz-
nej decyzji o jego zatrudnieniu543.

Sformułowanie „była karana” odnosi się wyłącznie do osób prawomocnie skaza-
nych, wobec których orzeczono karę (z katalogu kar art. 32 kk) za popełnione prze-
stępstwo, niezależnie od tego, czy kara ta została następnie wykonana. Nie jest ka-
raną osoba, wobec której na podstawie art. 59 kk sąd orzekł jedynie środek karny 
(spośród wymienionych w art. 39 kk), przepadek (przedmiotów albo korzyści ma-
jątkowej z przestępstwa lub jej równowartości) lub środek kompensacyjny (obowią-
zek naprawienia szkody, nawiązkę)544. Określenie „była karana” nie obejmuje tak-
że osób, wobec których – pomimo stwierdzenia winy – warunkowo umorzono po-
stępowanie (art. 66 kk) albo odstąpiono od wymierzenia kary (art. 61 § 1 kk)545.  
Nie można również uznać za karaną osoby, która po skazaniu i orzeczeniu kary zosta-
ła w drodze specjalnej ustawy objęta abolicją pełną, tzn. taką, która sprawia, że ska-
zanie ulega zatarciu (przestępstwa „przebacza się i puszcza w niepamięć”)546. Osobą 
karaną jest natomiast skazany, wobec którego orzeczono karę, a następnie objęto go 

s. 108 oraz L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Oficyna a Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2015, s. 370 i 374.

541 Kary te dotyczą zatem zakazów i utraty praw; mogą być orzekane na czas od 2 do 10 lat.
542 Dz. U. z 2016 r. poz. 2050.
543 Por. T. Liszcz, Nawiązanie…, dz. cyt., s. 84.
544 Zob. A. Zoll [w:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117–277 

k.k., Zakamycze 2006, s. 486.
545 Tamże, s. 486 i 487.
546 Zob. L. Gardocki, Prawo karne, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2008, s. 180.
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amnestią polegającą na darowaniu lub łagodzeniu kar, a nie na darowaniu i puszcze-
niu w niepamięć przestępstwa547. Również zastosowanie przez Prezydenta RP pra-
wa łaski (art. 139 Konstytucji), po orzeczeniu wobec określonej osoby kary za prze-
stępstwo, nie eliminuje cechy „bycia karanym”548, chyba że indywidualny akt łaski 
nie ograniczy się do darowania kary, ale w ramach szerokich możliwości, jakie daje 
ta instytucja, obejmie także zatarcie skazania549. Nie ma natomiast żadnych wątpli-
wości, iż nie można osoby, wobec której z mocy prawa lub na wniosek skazanego na-
stąpiło zatarcie skazania na zasadach określonych w art. 107 kk, traktować jako ka-
ranej za przestępstwo.

Należy przychylić się do poglądu, wedle którego karalność za przestępstwo w ro-
zumieniu art. 67 pkt 3 ustawy o NIK odnosi się nie tylko do zbrodni (którą można 
popełnić jedynie umyślnie – art. 8 kk) i umyślnego występku, ale również do umyśl-
nego przestępstwa skarbowego. Przemawia za tym posłużenie się przez ustawodaw-
cę ogólnym pojęciem przestępstwa oraz ważne względy funkcjonalne: wymieniony 
przepis ustawy o NIK jest jedną z gwarancji prawidłowego postępowania kontrolne-
go dzięki niedopuszczeniu do wykonywania zadań kontrolera przez osoby skazane 
za poważne przestępstwa umyślne550.

Dane o osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowe są jednym z rodzajów danych gromadzonych w Krajowym Rejestrze Kar-
nym prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie ustawy z 24 maja 
2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym551. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 tej ustawy pra-
wo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały 
w rejestrze, przysługuje m.in. pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnie-
nia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności lub 
korzystania z pełni praw publicznych. Prawo to przysługuje zatem NIK w odniesieniu 
do kandydatów na stanowiska kontrolerskie.

Wymóg posiadania wyższego wykształcenia jest dla kontrolera obligatoryjny i na-
leży go postrzegać jako wyraz dbałości ustawodawcy o odpowiedni poziom wie-
dzy osób wkraczających w trakcie kontroli w różnorodne obszary administracji, go-
spodarki oraz szeroko rozumianego życia społecznego. Ta różnorodność sprawia, 
że Izba potrzebuje specjalistów z różnych dziedzin. Stąd też rodzaje wykształcenia 
wyższego (kierunki studiów) kontrolerów nie zostały wskazane w ustawie o NIK552. 

547 Tamże, s. 204 i 205 oraz A. Zoll [w:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny…, dz. cyt., s. 487.
548 Zob. A. Zoll [w:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny…, dz. cyt., s. 487.
549 Możliwość taką wskazuje L. Gardocki, Prawo karne, dz. cyt., s. 204.
550 Por. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 254 oraz T. Liszcz, 

Nawiązanie…, dz. cyt., s. 83 i 84.
551 Dz. U. z 2017 r. poz. 678, ze zm.
552 T. Liszcz [w:], Komentarz do ustawy…, dz. cyt., s. 183 i 184 oraz tejże autorki: Nawiązanie…, dz. cyt.,  

s. 85. Autorka konstatuje w odniesieniu do kontrolerów, iż rodzaj wykształcenia wyższego (dziedzi-
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Jedynie w stosunku do stanowiska doradcy prawnego zarządzenie Marszałka Sejmu 
z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników NIK553 wymaga posia-
dania wyższego wykształcenia prawniczego lub administracyjnego II stopnia.

Stosownie do art. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym554, 
uzyskanie wyższego wykształcenia oznacza ukończenie:

– studiów pierwszego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci mający świa-
dectwo dojrzałości, zakończonych uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia, czyli 
tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku 
studiów i profilu kształcenia;

– studiów drugiego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci mający co naj-
mniej kwalifikacje pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem kwalifikacji dru-
giego stopnia, czyli tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzęd-
nego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia;

– jednolitych studiów magisterskich, na które są przyjmowani kandydaci mają-
cy świadectwo dojrzałości, zakończonych uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

Do uzyskania wyższego wykształcenia nie wystarczy posiadanie tzw. absoluto-
rium, które polega na złożeniu przepisanych regulaminem studiów egzaminów, za-
liczeniu zajęć teoretycznych i praktycznych555. Konieczne jest jeszcze złożenie eg-
zaminu dyplomowego i uzyskanie tytułu zawodowego. Według Sądu Najwyższego 
(wyrok z 19 września 2002 r., I PKN 406/01), posiadanie wyższego wykształcenia 
oznacza legitymowanie się odpowiednim dyplomem ukończenia studiów na okre-
ślonym kierunku556.

Przed podpisaniem umowy o pracę kandydat na kontrolera, jako „osoba przyjmo-
wana do pracy”, podlega wstępnym badaniom lekarskim na podstawie art. 229 § 1 kp. 
Przepisy nie określają jakiegoś szczególnego zakresu tych badań, który dotyczyłby 
kontrolerów (obowiązują tu ogólne przepisy prawa pracy), niemniej jednak ocena 
stanu zdrowia kandydata dokonywana przez lekarza powinna uwzględniać obowiąz-
ki związane z konkretnym stanowiskiem kontrolerskim, wskazanym przez praco-
dawcę w skierowaniu na badania557. Z przywołanego przepisu kp wynika, że badania 

na wiedzy) nie ma w zasadzie znaczenia prawnego. Zob. też E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa 
Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 256.

553 M. P. z 2011 r. Nr 79, poz. 803, ze zm.; załącznik Nr 1, zwane dalej zarządzeniem Marszałka Sejmu 
w sprawie wynagradzania.

554 Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.
555 T. Liszcz [w:] Komentarz do ustawy…, dz. cyt., s. 183 oraz tejże autorki: Nawiązanie…, dz. cyt., s. 85.  

Zob. też E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 255.
556 LEX nr 76316.
557 T. Liszcz [w:] Komentarz do ustawy…, dz. cyt., s. 184 oraz tejże autorki: Nawiązanie…, dz. cyt., s. 85. Tryb 

przeprowadzania tych badań określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 
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wstępne nie są już przeprowadzane, jeżeli w ramach maksymalnie 3-letniego okresu 
umownego poprzedzającego mianowanie nastąpi zawarcie kolejnej umowy o pracę 
bezpośrednio po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa poprzednia (w NIK 
po okresie umownego stosunku pracy będzie to nie umowa o pracę, lecz mianowa-
nie). Obowiązek przeprowadzenia tych badań wiąże się z wymogiem określonym 
w art. 67 pkt. 5 ustawy o NIK dotyczącym odpowiedniego stanu zdrowia kontrolera.

Ustawa o NIK nie określa minimalnego stażu pracy, wymaganego do zatrudnienia 
na określonym stanowisku kontrolerskim. Czyni to natomiast załącznik Nr 1 do za-
rządzenia Marszałka Sejmu w sprawie wynagradzania, który do wymaganych kwa-
lifikacji, oprócz wykształcenia, zalicza liczbę lat pracy zawodowej. Biorąc pod uwagę 
stanowiska obsadzane w drodze naboru, najdłuższy minimalny staż pracy wymaga-
ny jest od radcy Prezesa NIK oraz doradcy ekonomicznego, technicznego albo praw-
nego (6 lat), a najkrótszy od inspektora kontroli państwowej (1 rok). Jedynym sta-
nowiskiem kontrolerskim, w stosunku do którego nie wymaga się przy zatrudnianiu 
żadnego stażu pracy, jest najniższe stanowisko w tej grupie – młodszego inspektora 
kontroli państwowej558.

1.4. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego  
na stanowiska kontrolerów oraz zawarcie umowy o pracę

Art. 69a ust. 1 ustawy o NIK wymaga, aby nabór na stanowiska kontrolerskie  
– niebędące stanowiskami kierowniczymi dyrektora i wicedyrektora kontrolnej jed-
nostki organizacyjnej – odbywał się w drodze otwartego i konkurencyjnego postę-
powania kwalifikacyjnego559. Wymogi te, w odniesieniu do osób ubiegających się 
o zatrudnienie na stanowiskach kontrolerskich, wprowadzają ustawowe gwarancje 
przestrzegania zasady równego dostępu do służby publicznej, wyrażonej w art. 60 
Konstytucji. Zasada ta obejmuje obywateli polskich korzystających z pełni praw pu-
blicznych i oznacza faktyczne stworzenie takich samych reguł funkcjonujących jedno-
cześnie wobec wszystkich ubiegających się o zatrudnienie na określonym stanowisku 

opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 
w Kodeksie pracy, Dz. U. z 2016 r. poz. 2067.

558 Por. T. Liszcz [w:] Komentarz do ustawy…, dz. cyt., s. 184.
559 Do ustawy o NIK regulacje objęte art. 69a–69d zostały wprowadzone ustawą nowelizującą, jednak 

podobne zasady naboru i obsadzania stanowisk kontrolerskich funkcjonowały w NIK na podstawie 
uregulowań wewnętrznych – zarządzenia Nr 17/2003 Prezesa NIK z 1 lipca 2003 r. w sprawie zasad 
i trybu naboru kandydatów do pracy na niektórych stanowiskach w NIK. Konstytucyjnie określony 
dostęp do służby publicznej na równych zasadach wymagał wprowadzenia tych unormowań do usta-
wy; zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 264. Zob. też 
tych autorów, Organizacja i funkcjonowanie Najwyższej Izby Kontroli po nowelizacji ustawy, Kontrola 
Państwowa 2011/3, s. 19.
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w służbie publicznej560. Odnosi się ona m.in. do wszystkich wyłanianych w wyniku 
mianowania pracowników realizujących ustawowe zadania poszczególnych władz 
w państwie561. Według ustawy o NIK „dostęp”, rozumiany jako możność ubiegania się 
o przyjęcie do służby publicznej, w odniesieniu do stanowisk kontrolerskich, może 
być realizowany wyłącznie przez otwarty i konkurencyjny nabór (postępowanie kwa-
lifikacyjne). Nabór jest otwarty, jeżeli może wziąć w nim udział każdy zainteresowa-
ny, co zakłada spełnienie warunku minimum, jakim jest publiczne ogłoszenie o na-
borze. Konkurencyjność naboru sprowadza się zaś do wymogu przeprowadzenia 
go wedle jednolitych dla wszystkich uczestników zasad i kryteriów oceny, będących 
wyrazem uczciwej i sprawiedliwie ocenianej rywalizacji, wolnej od wpływu czyn-
ników nieformalnych, jak np. powiązania rodzinne lub polityczne562. Tylko taka bo-
wiem rywalizacja może pozwolić na wyłonienie osoby w największym stopniu da-
jącej rękojmię właściwego wykonywania zadań służbowych na danym stanowisku. 
Wymóg zatrudniania na stanowiskach kontrolerskich w drodze naboru nie dotyczy 
jednak awansu wewnętrznego kontrolerów, którzy są już zatrudnieni w Izbie w wyni-
ku otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego. W ich wypadku do-
stęp do służby publicznej został już bowiem uzyskany na zasadach zgodnych z art. 60 
Konstytucji. Pojęcie „naboru” należy zaś łączyć z przyjmowaniem do pracy kandyda-
tów spoza Izby, a nie już zatrudnionych kontrolerów. Tak więc zmiana stanowiska 
wewnątrz korpusu kontrolerskiego, przyjmująca często postać właśnie awansu we-
wnętrznego (z wyłączeniem stanowisk dyrektorskich i wicedyrektorskich), wymaga 
jedynie decyzji Prezesa NIK i zgody kontrolera, a nie udziału w naborze563. Te same 
względy skłaniają mnie do przyjęcia, iż instytucja naboru nie znajduje zastosowania 
w wypadku ponownego zatrudnienia na stanowisku kontrolerskim pracownika, któ-
ry uprzednio był zatrudniony jako kontroler, lecz aktualnie pracuje na innym stano-
wisku w NIK, w jednostce niekontrolnej. Niepodleganie procedurze naboru dotyczy 
jednak wyłącznie osób, które cały czas pozostają w zatrudnieniu w Izbie. Osoby zaś, 
które przestały pracować w Izbie, aby ponownie objąć stanowisko kontrolerskie, mu-
szą poddać się kwalifikacji w drodze naboru. Trudno jednak uzasadnić racjonalność 
i celowość tego ograniczenia, zwłaszcza w odniesieniu do byłych kontrolerów o du-
żym doświadczeniu i krótkim okresie pozostawania poza Izbą.

 Z obowiązku przeprowadzenia naboru zwalnia także przeniesienie na stanowi-
sko kontrolera członka korpusu służby cywilnej w rozumieniu ustawy o służbie cy-
wilnej w drodze porozumienia pracodawców564.

560 B. Banaszak, M. Jabłoński [w:] J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji 
RP z 1997 r., Wrocław 1998, s. 112.

561 J. Boć [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej…, dz. cyt., s. 112 i 113.
562 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 264.
563 Tamże, s. 264, 265 i 267 oraz T. Liszcz, Nawiązanie…, dz. cyt., s. 86.
564 Należy jednak podkreślić, że mianowanie tego kontrolera jest uzależnione od spełnienia wymogu 

ukończenia aplikacji kontrolerskiej.
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Oprócz regulacji ustawowych, do naboru odnoszą się przepisy zarządzenia Pre-
zesa NIK wydanego na podstawie art. 69d ustawy o NIK i § 8 ust. 1 statutu NIK, okre-
ślającego szczegółowe zasady przeprowadzania naboru, w tym sposób sprawdze-
nia i oceny wiedzy oraz kwalifikacji kandydatów565. Biorąc oba te rodzaje regulacji 
pod uwagę, czynności Izby zmierzające do zatrudnienia kontrolera można podzielić  
na 3 etapy:

1) przygotowanie naboru,
2) nabór,
3) zawarcie umowy o pracę.
W praktyce najczęściej przygotowanie naboru rozpoczyna się od przedstawienia 

Prezesowi NIK wniosku dyrektora kontrolnej jednostki organizacyjnej (departamen-
tu lub delegatury) o ogłoszenie i polecenie przeprowadzenia naboru na określone 
stanowisko w tej jednostce. W sprawie wniosku powinien się wypowiedzieć dyrek-
tor jednostki organizacyjnej właściwej do spraw naboru, który przedstawia Prezeso-
wi NIK zapotrzebowanie na stanowiska (§ 7 ust. 1 zarządzenia w sprawie naboru). 
Wnioskowi na ogół towarzyszy opis stanowiska. Dalsze czynności zależą od uzyska-
nia zgody Prezesa NIK na obsadzenie wskazanego stanowiska kontrolerskiego pod-
legającego procedurze kwalifikacyjnej, bowiem stosownie do art. 69b ust. 2 usta-
wy o NIK o przeprowadzeniu naboru decyduje Prezes NIK, kierując się potrzebami 
i możliwościami finansowymi Izby oraz uwzględniając zasady racjonalnej polityki 
kadrowej. Decyzja Prezesa NIK ma charakter aktu wewnętrznego, będącego polece-
niem skierowanym do jednostek organizacyjnych uczestniczących w przygotowaniu 
naboru. Rzecz jasna, polecenie przeprowadzenia naboru na każde stanowisko kon-
trolerskie Prezes NIK może również wydać bez wniosku, gdy uzna, że istnieje taka 
potrzeba. Dzieje się tak najczęściej w odniesieniu do stanowisk radców Prezesa NIK.

Na etapie przygotowawczym Prezes powołuje Komisję do Spraw Naboru, której 
zadaniem jest przeprowadzenie naboru566. Z kolei dyrektor jednostki organizacyjnej 
NIK, do której przeprowadzany jest nabór, albo jednostki właściwej w sprawach na-
boru sporządza opis stanowiska, jeżeli nie został on już sporządzony jako załącznik 
do wniosku o ogłoszenie i polecenie przeprowadzenia naboru567. Opisu stanowiska 
dotyczy art. 69b ust. 2 ustawy o NIK, a niektóre szczegóły określa także § 6 ust. 3 i 4 
zarządzenia w sprawie naboru. Z przepisów tych wynika, iż opis stanowiska jest in-
tegralną (można ocenić, że podstawową) częścią ogłoszenia o naborze i powinien 
zawierać: określenie (nazwę) stanowiska, planowane miejsce wykonywania pracy 

565 Zarządzenie Nr 35/2012 Prezesa NIK z 15 listopada 2012 r. w sprawie naboru do pracy na stanowi-
ska kontrolerów w NIK – zwane dalej zarządzeniem w sprawie naboru, opubl. https://bip.nik.gov.pl/
praca-w-nik/.

566 Skład Komisji do Spraw Naboru określony jest w zarządzeniu w sprawie naboru.
567 Patrz § 6 zarządzenia w sprawie naboru.
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(przez wskazanie jednostki organizacyjnej NIK), zakres zadań wykonywanych na da-
nym stanowisku oraz wymagania związane ze stanowiskiem. Wśród wymagań wy-
różnia się ich trzy grupy. Przede wszystkim są to wymagania ustawowe wymienione 
w art. 67 ustawy o NIK, następnie wskazuje się wymagania dotyczące rodzaju wy-
kształcenia wyższego i stażu pracy zawodowej określone w zarządzeniu Marszałka 
Sejmu w sprawie wynagradzania. Trzecią grupę stanowią wymagania dodatkowe, 
które nie są wyznaczone przepisami prawa, lecz zostały określone przez Izbę jako 
istotne ze względu na potrzeby Izby lub konkretnej jednostki, w której kandydat ma 
być zatrudniony. Mogą one dotyczyć rodzaju wykształcenia, dodatkowych kwalifika-
cji (np. posiadanie kwalifikacji doradcy podatkowego, znajomość języków obcych), 
a nawet szczególnych cech osobowości568. Od wymagań, których spełnienie przez 
kandydata jest konieczne, należy więc odróżnić dodatkowe preferowane kwalifikacje 
lub kompetencje pozwalające na optymalne wykonywanie zadań (§ 6 ust. 4 zarządze-
nia w sprawie naboru). Mogą one polegać np. na posiadaniu doświadczenia, wiedzy 
z konkretnego obszaru, umiejętności nawiązywania kontaktu, pracy w zespole lub ra-
dzenia sobie ze stresem. W razie osiągnięcia przez kandydatów porównywalnych wy-
ników w postępowaniu kwalifikacyjnym posiadanie tych preferowanych kwalifikacji 
lub kompetencji może być dodatkową wskazówką co do zatrudnienia danej osoby.

Sam nabór jest etapem rozpoczynającym się upublicznieniem ogłoszenia o na-
borze (w szczególności przez umieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym we 
wszystkich jednostkach organizacyjnych NIK, a także przez udostępnienie w BIP), 
a kończy się zakwalifikowaniem określonych osób do pracy w wyniku naboru 
(art. 69b ust. 1 i 69c ust. 1 ustawy o NIK). Zgodnie z art. 69b ust. 3 i 4 ustawy o NIK 
termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być 
krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia tego ogłoszenia w BIP, a informacje dotyczą-
ce kandydatów, w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o nabo-
rze, są jawne. Jawność danych dotyczących kandydatów należy postrzegać jako jedną 
z gwarancji otwartości i konkurencyjności postępowania kwalifikacyjnego. W prak-
tyce będą to dane objęte treścią ofert kierowanych przez kandydatów do jednostki 
organizacyjnej NIK właściwej do spraw naboru. Oferty te powinny zawierać doku-
menty wskazane w ogłoszeniu o naborze, w szczególności list motywacyjny zawie-
rający informację, o jakie stanowisko i dlaczego ubiega się kandydat, życiorys zawo-
dowy, dokumenty lub kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych 
kwalifikacji, określonych w opisie stanowiska, a jeżeli kandydat spełnia dodatkowe 
preferowane kwalifikacje – dokumenty lub kopie dokumentów poświadczających ich 
posiadanie (§ 9 ust. 1 i 3 zarządzenia w sprawie naboru).

568 Zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 266 oraz T. Liszcz, 
Nawiązanie…, dz. cyt., s. 86.

1. Zasady i tryb zatrudniania na stanowiskach kontrolerskichZbigniew Wrona



260

CZĘŚĆ IV STOSUNEK PRACY KONTROLERÓW

Stosownie do § 10 zarządzenia w sprawie naboru postępowanie kwalifikacyjne 
co do zasady składa się z trzech części: 1) wstępnej kwalifikacji, której celem jest 
ustalenie, czy kandydaci spełniają wymogi wynikające z przepisów prawa, 2) spraw-
dzenia wiedzy i predyspozycji kandydatów w formie testów wiedzy i kompetencji, 
ewentualnie także testu językowego, 3) rozmowy kwalifikacyjnej, do której Komi-
sja kwalifikuje nie mniej niż 5 kandydatów (oczywiście, jeżeli pozwala na to liczba 
kandydatów), którzy uzyskali największą liczbę punktów w sprawdzianie wiedzy; 
w trakcie rozmowy łącznie oceniana jest wiedza, kwalifikacje i kompetencje kan-
dydatów. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja sporządza 
sprawozdanie, w którym przedstawia Prezesowi NIK listę kandydatów (wraz z uzy-
skanymi przez nich wynikami), którzy w największym stopniu spełniają wymaga-
nia określone w opisie stanowiska. Decyzję w sprawie zatrudnienia (zakwalifiko-
wania do pracy) określonych kandydatów wskazanych w sprawozdaniu podejmuje 
Prezes NIK (§ 11 zarządzenia w sprawie naboru). Należy przy tym zgodzić się z po-
glądem, iż wskazanie więcej niż jednej osoby jako zakwalifikowanej do pracy jest 
możliwe tylko wtedy, gdy nabór przeprowadzono jednocześnie na kilka stanowisk. 
Ogłoszenie o naborze powinno uwzględniać określoną przez Prezesa NIK liczbę sta-
nowisk objętych naborem. W konsekwencji liczba osób zakwalifikowanych do pra-
cy na określonym stanowisku nie może być większa od liczby stanowisk danego ro-
dzaju, wskazanej w ogłoszeniu o naborze. Zatrudnienie większej liczby kontrolerów 
oznaczałoby co najmniej obejście przepisów o naborze, w szczególności zasady jego 
konkurencyjności569.

Lista osób zakwalifikowanych do pracy jest udostępniana w taki sam sposób jak 
ogłoszenie o naborze, w terminie 14 dni od dnia zakończenia naboru (art. 69c ust. 1 
ustawy o NIK). Ze względu na przedstawiony powyżej sposób rozumienia „zakwa-
lifikowania do pracy”, nie umieszcza się na tej liście wszystkich osób, które spełniły 
wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, lecz wyłącznie osoby wskazane przez 
Prezesa NIK do zatrudnienia570. Publiczne udostępnienie informacji o osobach zakwa-
lifikowanych do pracy należy traktować jako konsekwencję otwartego charakteru na-
boru, natomiast nie należy z tym łączyć powstania jakiejkolwiek ekspektatywy za-
trudnienia, z której wynikałoby roszczenie o nawiązanie stosunku pracy571. Do chwi-
li podpisania umowy o pracę Prezes NIK nie jest skrępowany przy podejmowaniu 
decyzji: może zawrzeć umowę z osobą zakwalifikowaną do zatrudnienia, może też 
nie zatrudnić nikogo. Informacja o wyniku naboru, którą udostępnia się w BIP przez 
okres co najmniej 3 miesięcy (art. 69c ust. 2 ustawy o NIK), powinna wskazywać oso-

569 Por. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 268.
570 Zob. jednak odmienny pogląd T. Liszcz, Nawiązanie…, dz. cyt., s. 87.
571 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 268 i 269 oraz T. Liszcz, 

Nawiązanie…, dz. cyt., s. 87.
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by, które Prezes NIK zakwalifikował do zatrudnienia, albo stwierdzać, że nie zakwa-
lifikowano nikogo. Brak roszczenia o zatrudnienie oraz ogólne kompetencje Prezesa 
NIK do kierowania Izbą i decydowania o przeprowadzeniu naboru (art. 13 i 96a ust. 2 
ustawy o NIK) skłaniają również do przyjęcia poglądu, iż Prezes NIK może unieważ-
nić postępowanie w sprawie naboru na każdym jego etapie. Mogą ku temu zaistnieć 
ważne powody, jak np. stronniczość lub interesowność członka Komisji, popełnienie 
przewinienia dyscyplinarnego lub przestępstwa w związku z czynnościami związa-
nymi z naborem572, ale wydaje się, że wystarczy zmiana okoliczności uzasadniających 
potrzebę naboru na określone stanowisko (np. cofnięcie przez doświadczonego kon-
trolera jego wypowiedzenia stosunku pracy za zgodą pracodawcy). Zamiast unieważ-
nienia postępowania, spowodowanego uzasadnionymi obawami co do obiektywizmu 
członków komisji, może wystarczyć odpowiednio wczesne wyłączenie z prac komisji 
jej członka, jeżeli jego udział w tych pracach mógłby wywołać podejrzenie o stron-
niczość lub interesowność. Zgodnie z zarządzeniem w sprawie naboru (§ 3 ust. 3) 
członek komisji ma obowiązek poinformować Prezesa NIK o wystąpieniu przesłanek 
do wyłączenia go z postępowania.

Umowa o pracę poprzedzająca mianowanie jest obowiązkowa i może trwać mak-
symalnie 3 lata (art. 68 ust. 1 ustawy o NIK). Celem takiej regulacji jest stworzenie 
kontrolerowi możliwości odbycia aplikacji kontrolerskiej oraz umożliwienie praco-
dawcy bliższego poznania i zweryfikowania w praktyce kontrolnej wiedzy, umiejęt-
ności, zaangażowania i predyspozycji kontrolera jeszcze przed mianowaniem, które 
jest źródłem trwałego stosunku pracy. Ustawa o NIK nie zawiera szczególnych ure-
gulowań dotyczących tej umowy, poza ograniczeniem jej okresu. Możliwe są zatem 
różne – dopuszczone przepisami kp – warianty zawierania umów o pracę w trzylet-
nim okresie. W szczególności możliwe jest zawarcie jednej umowy o pracę na czas 
określony albo następujących po sobie umów tego rodzaju. Należy w związku z tym 
zwrócić uwagę na treść art. 251 § 1 i 3 kp573. Stosownie do tych przepisów okres 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między 
tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna 
liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Brak dotrzymania tych warunków 
powoduje przekształcenie stosunku pracy w zawarty na podstawie umowy o pra-
cę na czas nieokreślony. Powstaje zatem pytanie, czy regulacja ta ma zastosowanie 
także do kontrolerów NIK. Odpowiedź twierdząca prowadziłaby w sposób oczywi-
sty do kolizji z art. 68 ust. 1 ustawy o NIK, który statuuje mianowanie jako podstawę 
stałego zatrudnienia kontrolera w pełnym wymiarze czasu pracy. Praktyczne konse-

572 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 268.
573 Zmiana art. 251 § 1 i 3 kp weszła w życie 22.06.2016 r. Zmiany dokonano ustawą z 25 czerwca 2015 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r. poz. 1220.
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kwencje odpowiedzi mogą być poważne. Ponieważ wprost tej regulacji zastosować 
nie można, trzeba byłoby przyjąć, że – odpowiednio nastąpiłoby przekształcenie sto-
sunku pracy z umownego w oparty na mianowaniu. Sąd Najwyższy w wyroku z 17 li-
stopada 1997 r., I PKN 360/97 – dotyczącym pracownika NIK – stwierdził, że zawar-
cie umowy o pracę z pracownikiem, który zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi 
przepisami powinien być zatrudniony na podstawie mianowania, należy traktować 
jako mianowanie, jeżeli umowę zawarł organ do tego uprawniony574. Przy tym jednak 
warunkiem koniecznym dla mianowania jest przecież ukończenie aplikacji kontroler-
skiej. Brak spełnienia tego wymogu wyłącza mianowanie. W tej sytuacji rozważenia 
wymaga relacja pomiędzy przedstawionymi regulacjami art. 251 § 1 i 3 kp a przepi-
sem art. 68 ust. 1 in fine ustawy o NIK. Uwzględniając zakres stosowania przywoła-
nego przepisu ustawy o NIK, obejmujący przypadki związane z odbywaniem aplikacji 
i sprawdzaniem predyspozycji do wykonywania zadań kontrolnych, nie ulega moim 
zdaniem wątpliwości, iż jest on przepisem szczególnym w stosunku do art. 251 kp, 
będącego częścią powszechnego prawa pracy. Maksymalnie 3-letni okres przewidzia-
ny w art. 68 ust. 1 ustawy o NIK odnosi się do pierwszego okresu pracy kontrolera 
i został ustanowiony w celu odpowiedniego przygotowania do wykonywania zadań 
kontrolnych. Sposób wykorzystania tego okresu (m.in. przez zawarcie jednej lub kil-
ku umów o pracę na czas określony) jest pozostawiony w tym wypadku swobodzie 
umownej stron stosunku pracy. Zatrudnienie kontrolera na podstawie umowy o pra-
cę na czas określony dłuższy niż 33 miesiące w okresie, o którym mowa w art. 68 
ust. 1 in fine kp, jak również zawarcie w tym okresie czwartej umowy o pracę na czas 
określony, nie spowodują więc przekształcenia stosunku pracy kontrolera w umowę 
o pracę na czas nieokreślony.

Wspomnieć należy, iż zatrudnienie kontrolera w niepełnym wymiarze czasu pracy 
następuje na podstawie umowy o pracę na czas, który nie jest ograniczony żadnym 
maksymalnym terminem (art. 68 ust. 4 ustawy o NIK). Instytucja mianowania nie ma 
wówczas zastosowania. Dopuszczalna jest umowa na czas określony (ale w tym wy-
padku z uwzględnieniem omówionych powyżej ograniczeń z art. 251 § 1–3 kp) lub 
na czas nieokreślony. Słusznie podkreśla się, iż nieuzasadnione sięganie przez pra-
codawcę do tego wyjątku od zasady zatrudniania kontrolera na podstawie miano-
wania, zwłaszcza gdy wymiar czasu pracy jest zbliżony do pełnego, może być uzna-
ne za czynność mającą na celu obejście ustawy, a więc nieważną (art. 58 § 1 kc)575.

574 OSP z 1999 r. z. 1, poz. 15, LEX 33475.
575 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 259 oraz T. Liszcz, Na-

wiązanie…, dz. cyt., s. 88.
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1.5. Aplikacja kontrolerska jako warunek mianowania

Pomyślne przejście postępowania kwalifikacyjnego i zawarcie umowy o pracę 
na stanowisku kontrolerskim umożliwia ubieganie się o skierowanie przez Preze-
sa NIK do odbycia aplikacji kontrolerskiej, od której uzależnione jest mianowanie. 
Sposób przeprowadzania aplikacji kontrolerskiej i egzaminu został określony w za-
rządzeniu Nr 60/2014 Prezesa NIK z 20 sierpnia 2014 r. w sprawie aplikacji kon-
trolerskiej576, wydanym na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy o NIK. Zgodnie z § 2 tego 
zarządzenia aplikacja ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie aplikan-
tów NIK do wykonywania i nadzorowania czynności kontrolnych. Przy skierowaniu 
na aplikację kontrolerską nie istnieje żaden „automatyzm”, ponieważ zgodnie z § 3 
ust. 2 zarządzenia w sprawie aplikacji, co do zasady, warunkiem skierowania na nią 
jest: 1) co najmniej półroczny okres pracy w NIK, 2) wniosek dyrektora właściwej 
jednostki kontrolnej, 3) pozytywna opinia dyrektora właściwej jednostki kontrol-
nej o dotychczasowej pracy kontrolera, potwierdzająca jego predyspozycje do pracy 
na stanowisku kontrolera.

Odbycie aplikacji kontrolerskiej zakończonej złożeniem egzaminu z wynikiem po-
zytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa NIK jest warun-
kiem koniecznym uzyskania mianowania, ale go nie gwarantuje. Nie powstaje w ta-
kiej sytuacji roszczenie pracownika o nawiązanie stosunku pracy w drodze mianowa-
nia. Potwierdza ten pogląd postanowienie WSA w Warszawie z 6 września 2016 r., II 
SA/Wa 469/16, odrzucające skargę na czynność mianowania ze względu na niemoż-
ność wskazania przepisów, z których wynikałby obowiązek mianowania577. Upraw-
nionym do mianowania jest Prezes NIK, jest to jego autonomiczna decyzja (art. 68 
ust. 2 ustawy o NIK)578.

 Konieczne elementy aktu mianowania określa art. 70 ust. 2 ustawy o NIK. Speł-
nienie tych formalnych wymogów polega na wskazaniu: imienia i nazwiska kontrole-
ra, daty mianowania, stanowiska służbowego i jednostki organizacyjnej, składników 
i wysokości wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę, iż akt mianowania jest decyzją admi-
nistracyjną, wymienione elementy mają charakter szczególny i są wymagane dodat-
kowo, niezależnie od obligatoryjnych składników decyzji administracyjnej, do któ-
rych należą: oznaczenie organu wydającego akt i daty wydania, wskazanie podsta-
wy prawnej oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego 
osoby upoważnionej do wydania aktu579.

576 Opubl. w BIP na stronie https://bip.nik.gov.pl/o-nik/podstawy-prawne-dzialania-nik/.
577 Orzeczenie opubl. w CBOSA.
578 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 258 oraz T. Liszcz, Na-

wiązanie…, dz. cyt., s. 89.
579 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, tamże, s. 277 oraz T. Liszcz, tamże, s. 90.
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Przy mianowaniu kontroler składa przed Prezesem NIK ustne ślubowanie, któ-
rego treść została określona w art. 70 ust. 1 ustawy o NIK. Złożenie ślubowania jest 
koniecznym warunkiem skutecznego mianowania, dlatego z praktycznych względów 
należy przyjąć, iż ślubowanie powinno nastąpić przed wręczeniem aktu mianowa-
nia580. Art. 70 ust. 1a ustawy o NIK nakłada na kontrolera obowiązek potwierdze-
nia w formie pisemnej złożenia ślubowania, co ma znaczenie wyłącznie dowodowe.

1.6. Obsadzanie stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów  
kontrolnych jednostek organizacyjnych

Stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych 
NIK są stanowiskami kontrolerskimi. Przesądza o tym art. 66a pkt 1 i 2 ustawy o NIK, 
nazywając tych dyrektorów i wicedyrektorów kontrolerami oraz sytuując te stano-
wiska w ramach korpusu kontrolerskiego. Stosunek pracy kontrolerów zatrudnio-
nych na wymienionych stanowiskach – co do zasady – regulują przepisy ustawy o NIK 
dotyczące pozostałych mianowanych kontrolerów. Z funkcjonalnego punktu widze-
nia stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyj-
nych są stanowiskami kierowniczymi, do zajmowania których konieczne są określo-
ne umiejętności. Ze stanowiskami tymi związane są bowiem funkcje kierownicze, 
do których zalicza się planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolę581. Stąd 
wynikają przyjęte przez ustawodawcę odmienności w zatrudnianiu na tych stanowi-
skach, określone w art. 69e–69g ustawy o NIK. Chodzi tu przede wszystkim o: tryb 
obsadzania stanowiska, dodatkowe wymogi kwalifikacyjne, okres, na jaki następuje 
mianowanie na dane stanowisko oraz sytuację prawną kontrolera po upływie tego 
okresu.

Zgodnie z art. 69e ust. 1 ustawy o NIK stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów 
kontrolnych jednostek organizacyjnych są obsadzane w drodze konkursu, o którego 
przeprowadzeniu decyduje Prezes NIK.

Należy podkreślić, że ustawa o NIK ogranicza krąg osób mogących uzyskać mia-
nowanie na stanowisko dyrektora albo wicedyrektora kontrolnej jednostki organi-
zacyjnej. Przede wszystkim o stanowiska te mogą się ubiegać wyłącznie mianowani 
kontrolerzy, co oznacza, że ze skutecznego udziału w konkursie wyłączone są wszyst-
kie osoby spoza Izby, tzn. te, które w chwili zgłoszenia swojego udziału w konkursie 
nie są mianowanymi kontrolerami NIK. Regulacja taka wyklucza udział w konkursie 
kontrolerów zatrudnionych w NIK na podstawie umowy o pracę (a więc w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy). Dodatkowe wymagania – zgodnie z art. 69e ust. 2 usta-

580 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, tamże oraz T. Liszcz, tamże.
581 Zob. M. Jełowicki, Podstawy organizacji administracji publicznej. Zagadnienia teoretyczne, Wyższa Szko-

ła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 162–166.
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wy o NIK – dotyczą wyłącznie kandydatów na stanowiska dyrektorów i odnoszą się 
do posiadania okresu zatrudnienia w NIK przez co najmniej 5 lat poprzedzających 
konkurs. Regulacja ta nie pozbawia zatem możliwości ubiegania się o stanowisko 
dyrektora osób, które są aktualnie mianowanymi kontrolerami, ale część 5-letniego 
stażu pracy w NIK uzyskały, pracując na stanowiskach niekontrolerskich. Wymaga-
ny staż pracy w NIK może być zastąpiony 5-letnim stażem pracy w komórkach kon-
trolnych w innej jednostce sektora finansów publicznych na stanowisku związanym 
z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych, jeżeli w czasie tego 
zatrudnienia oraz w okresie co najmniej 5 lat bezpośrednio poprzedzających kon-
kurs osoby zgłaszające się do konkursu nie wchodziły w skład organów partii po-
litycznych reprezentujących te partie na zewnątrz lub uprawnionych do zaciągania 
zobowiązań. W razie potrzeby ustalenia, czy dany organ partii należy do wskazanych 
organów partii politycznych, należy sięgnąć do regulacji dotyczących reprezentowa-
nia partii politycznych i zaciągania przez nie zobowiązań, w szczególności do statutu 
danej partii582. Z brzmienia art. 69e ust. 2 pkt 2 ustawy o NIK wynika, iż wymagane 
zatrudnienie w komórkach kontroli w innej jednostce sektora finansów publicznych 
nie musiało mieć miejsca w latach bezpośrednio poprzedzających konkurs – warunek 
bezpośredniości dotyczy jedynie wchodzenia w skład organów partii politycznych.

Oprócz regulacji ustawowej, do konkursu odnoszą się przepisy, wydanego na pod-
stawie art. 69g ustawy o NIK, zarządzenia Prezesa NIK określającego szczegółowe 
zasady przeprowadzania konkursu, skład i organizację komisji konkursowej oraz 
sposób sprawdzenia i oceny umiejętności osób ubiegających się o wymienione wy-
żej stanowiska583. Nie ulega wątpliwości, iż postępowanie konkursowe ma wyłonić 
najlepszego kandydata na dane stanowisko.

Ogłoszenie o konkursie podlega obowiązkowemu upublicznieniu. Na podstawie 
art. 69e ust. 2 zd. 2 ustawy o NIK w odniesieniu do sposobu upublicznienia i treści 
tego ogłoszenia, terminu do składania dokumentów oraz zakresu jawności informa-
cji o kandydatach, stosuje się odpowiednio art. 69b dotyczący ogłoszenia o naborze. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 i 6 zarządzenia w sprawie konkursu, obligatoryjnymi ele-
mentami ogłoszenia są wymagania, które musi spełniać kandydat na dyrektora lub 
wicedyrektora, określone w art. 69e ust. 2 ustawy o NIK oraz wymagania w zakre-
sie wiedzy, predyspozycji i umiejętności na stanowisku, na które organizowany jest 
konkurs. Zaakcentowanie tych wymagań odpowiada charakterowi stanowisk dyrek-
torskich, a także umożliwia uwzględnienie ich specyfiki związanej z właściwością 

582 E. Jarzęcka-Siwik, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 271 oraz T. Liszcz, Status prawny…, 
dz. cyt., s. 122.

583 Zarządzenie Nr 5/2013 Prezesa NIK z 4 marca 2013 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektorów 
i wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK – zwane dalej zarządzeniem w sprawie 
konkursu, opubl. www.nik.gov.pl/podstawy-prawne-dzialania-nik/akty-prawne.
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konkretnej kontrolnej jednostki organizacyjnej. Projekt ogłoszenia o konkursie przy-
gotowuje jednostka organizacyjna właściwa w sprawach kadrowych, a Prezes NIK 
zatwierdza to ogłoszenie i wyznacza termin przeprowadzenia konkursu (§ 3 ust. 2 
zarządzenia w sprawie konkursu).

Przeprowadzenie konkursu zostało powierzone komisji konkursowej, którą po-
wołuje Prezes NIK w drodze zarządzenia. Zarządzenie w sprawie powołania komisji 
jest aktem wewnętrznym, odrębnym w stosunku do zarządzenia w sprawie konkursu 
(jest w istocie wykonaniem jego § 4 i § 5, określających zadanie komisji oraz wymogi 
co do jej składu). Przewodniczącym komisji na stanowisko dyrektora jest Prezes NIK, 
a na stanowisku wicedyrektora może być także wiceprezes NIK. Wskazuje to na jej 
wysoką rangę jako zespołu pomocniczego w rozumieniu § 8 ust. 1 statutu NIK.

Ważną i w pełni zrozumiałą gwarancją obiektywizmu postępowania konkurso-
wego jest zakaz udziału w pracach komisji osoby kandydującej, jej małżonka lub 
osoby pozostającej z kandydatem faktycznie we wspólnym pożyciu, a także osoby 
będącej krewnym lub powinowatym kandydata do drugiego stopnia albo związa-
nej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Tę samą funkcję gwarancyjną 
pełni wyłączenie członka komisji z jej prac, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości 
co do jego bezstronności. O wyłączeniu rozstrzyga Prezes NIK z urzędu, na wniosek 
członka komisji albo osoby kandydującej. Wyłączenie pociąga za sobą konieczność 
dokonania zmian w składzie komisji, polegających na uzupełnieniu jej składu (§ 6 
zarządzenia w sprawie konkursu).

W § 8 przywołanego zarządzenia przewidziano dwa etapy konkursu: etap pierw-
szy polega na sprawdzeniu spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłosze-
niu o konkursie (pełni on funkcję selekcyjną i odbywa się bez obecności kandydata), 
etap drugi zaś obejmuje autoprezentację kandydatów, w tym prezentację koncepcji 
działania na stanowisku, którego konkurs dotyczy oraz rozmowę sprawdzającą po-
ziom ich wiedzy, predyspozycji i umiejętności kierowniczych. Zarówno ustawa o NIK 
(art. 69f ust. 2), jak i zarządzenie w sprawie konkursu (§ 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 pkt 2) 
wskazują, że ocena wiedzy ma mieć na względzie zasób wiedzy niezbędny do wyko-
nywania zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest konkurs, a zatem po-
winna dotyczyć zagadnień objętych właściwością danej jednostki. Zakres kryteriów 
oceny przedstawionej przez kandydata koncepcji działania oraz jego predyspozycji 
i umiejętności kierowniczych określa natomiast szczegółowo § 9 ust. 2 zarządzenia 
w sprawie konkursu. O wyniku konkursu decyduje liczba uzyskanych punktów, będą-
ca sumą trzech ocen cząstkowych ustalanych w sposób punktowy odrębnie dla: kon-
cepcji działania, niezbędnej wiedzy oraz predyspozycji i umiejętności kierowniczych. 
Komisja ustala oceny cząstkowe po dyskusji, większością głosów. Rozstrzygnięcie 
konkursu polega na wskazaniu przez komisję w sprawozdaniu przekazanym Prezeso-
wi NIK kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, wraz ze stwierdzeniem, 
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że kandydat ten ma wystarczającą wiedzę oraz predyspozycje i umiejętności kierow-
nicze do zajmowania stanowiska, którego dotyczy konkurs. Niewskazanie żadnego 
kandydata oznacza, że konkurs nie przyniósł rozstrzygnięcia. Informacja o wyniku 
konkursu, zawierająca wskazanie kandydata, który uzyskał największą liczbę punk-
tów, jest umieszczana przez dyrektora jednostki właściwej w sprawach kadrowych 
w BIP na zasadach określonych w art. 69c dla informacji o wyniku naboru, stosowa-
nym odpowiednio, zgodnie z art. 69f ust. 2 in fine ustawy o NIK.

Od sytuacji, w której konkurs nie przyniósł rozstrzygnięcia, należy odróżnić unie-
ważnienie postępowania konkursowego przez Prezesa NIK. Uprawnienie do unie-
ważnienia konkursu nie zostało w ustawie wprost określone, ale można je wypro-
wadzać z kompetencji Prezesa NIK do decydowania o przeprowadzeniu konkursu 
(art. 69e ust. 1 zd. 2 ustawy o NIK), traktowanej jako przejaw ogólnej kompeten-
cji kierowniczej Prezesa NIK wobec Izby, wyrażonej w art. 13 ustawy o NIK. Wska-
zane uprawnienie może być wykorzystane jedynie z ważnych powodów, zwłaszcza 
w okolicznościach wskazujących na naruszenie w postępowaniu konkursowym za-
sady równego traktowania kandydatów ubiegających się o stanowisko kierowni-
cze. Ujawnienie takich okoliczności należy uznać za stwierdzenie nieprawidłowości 
co do legalności postępowania konkursowego, które zarządzenie w sprawie konkur-
su (§ 13) określa jako przesłankę unieważnienia postępowania przez Prezesa NIK584.

Dla właściwego ujęcia istoty konkursu i odróżnienia go od naboru w drodze 
otwartego i konkurencyjnego postępowania kwalifikacyjnego585 kluczowe znaczenie 
ma brzmienie art. 69e ust. 3 ustawy o NIK. Wedle tego przepisu po rozstrzygnięciu 
konkursu Prezes NIK mianuje kandydata na stanowisko, o którym mowa w art. 66a 
pkt 1 lub 2, na okres 5 lat. Wynikają stąd dwie ważne konsekwencje. Po pierwsze – 
rozstrzygnięcie konkursu powinno oznaczać wskazanie jego zwycięzcy, po drugie – 
wyłoniony zwycięzca powinien zostać mianowany na stanowisko, o które się ubie-
gał. Po stronie Prezesa NIK istnieje zatem obowiązek mianowania na to stanowi-
sko, oczywiście jeżeli nie nastąpi unieważnienie konkursu586. Istnieją więc podsta-
wy do przyjęcia, iż kandydat wskazany w rozstrzygnięciu o wyniku konkursu będzie 
uprawniony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność organu 
w razie nieuzasadnionego opóźniania wydania mu aktu mianowania. Ewentualna de-

584 Por. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 271 i 272.
585 Porównawczo warto wspomnieć, iż na tle nieobowiązującej już ustawy z 18 grudnia 1998 r. o służ-

bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, ze zm.) wskazywano, że procedura konkursu na wyższe 
stanowiska w służbie cywilnej niewiele się różni od postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego 
dla osób ubiegających się o status urzędniczy. Uwaga ta dotyczyła jednak uregulowań, wedle których 
osobie wyłonionej w drodze konkursu nie przysługiwało roszczenie o zatrudnienie na stanowisku, 
o które się ubiegała. Zob. K. Rączka [w:] J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, 
Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001, s. 145, 153 i 154.

586 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 270 i 271.
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cyzja odmawiająca mianowania w sytuacji prawidłowego przeprowadzenia konkur-
su i rozstrzygnięcia o jego wyniku również może być kwestionowana przed sądem 
administracyjnym587.

Mianowanie osoby wyłonionej w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora lub 
wicedyrektora kontrolnej jednostki organizacyjnej oznacza zmianę w ramach sto-
sunku pracy powstałego na podstawie mianowania588. Istotą tej zmiany jest określe-
nie nowych obowiązków i zakresu odpowiedzialności kontrolera, czemu towarzy-
szy mianowanie na okres 5 lat, a nie bezterminowe. Poza samą instytucją konkursu 
to właśnie kadencyjność zmieniająca diametralnie sposób obsadzania stanowisk dy-
rektorskich uważana jest za istotne novum dotyczące tych stanowisk, wprowadzone 
ustawą nowelizującą589. Wraz z upływem pięcioletniej kadencji powstaje obowiązek 
Prezesa NIK mianowania osoby, która zajmowała stanowisko dyrektora lub wicedy-
rektora na stanowisko – w zależności od posiadanych kwalifikacji – doradcy prawne-
go, ekonomicznego lub technicznego w miejscowości, w której znajduje się siedziba 
kontrolnej jednostki organizacyjnej NIK, w której osoba ta zajmowała dotychczasowe 
stanowisko590. Ponieważ z upływem kadencji należy wiązać ustanie ex lege stosunku 
pracy z mianowania na stanowisku dyrektora lub wicedyrektora, mianowanie na sta-
nowisko doradcy oznacza nawiązanie nowego stosunku pracy przy zachowaniu tej 
samej podstawy jego powstania591. Zwrócić jednak należy uwagę na odmienny po-
gląd, uzasadniany zakazem domniemania ustania stosunku pracy opartego na mia-
nowaniu, według którego mamy tu do czynienia z kolejnym przekształceniem sto-
sunku pracy592. Praktyka wewnętrzna NIK w zakresie załatwiania spraw kadrowych 
powinna zapewnić, aby nowy akt mianowania obowiązywał od dnia następującego 
po dniu, w którym upływa kadencja na stanowisku dyrektorskim. Taki wniosek wy-
pływa z posłużenia się przez ustawodawcę zwrotem „wraz z upływem 5 lat”. Niewy-
danie kontrolerowi aktu nowego mianowania może być przyczyną skargi kontrolera 
do sądu administracyjnego na bezczynność NIK593.

587 Tamże, s. 271; zob. też powołane już postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 6 wrze-
śnia 2016 r., II SA/Wa 469/16, opubl. w CBOSA.

588 T. Liszcz, rozważając wątpliwości, które jej zdaniem budzą art. 69e ust. 3 i 4 ustawy o NIK w odniesie-
niu do tego, co dzieje się z dotychczasowym stosunkiem pracy kontrolera, opowiada się za poglądem, 
wedle którego stosunek pracy pomiędzy NIK i kontrolerem istnieje cały czas, tzn. od zawarcia po raz 
pierwszy umowy o pracę, a kolejne mianowania oznaczają tylko jego przekształcenia; zob. tej autorki, 
Nawiązanie…, dz. cyt., s. 93.

589 Zob. T. Liszcz, Nawiązanie…, dz. cyt., s. 91 oraz tej autorki, Status prawny…, dz. cyt., s. 122. Por. też  
E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Organizacja…, dz. cyt., s. 19.

590 Chodzi o stanowisko kontrolerskie zajmowane przed mianowaniem na stanowisko dyrektora bądź wice-
dyrektora; zob. T. Liszcz, Nawiązanie…, dz. cyt., s. 93 i 94 oraz tej autorki, Status prawny…, dz. cyt., s. 124.

591 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 272.
592 T. Liszcz, Nawiązanie…, dz. cyt., s. 93.
593 Tak E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 272.
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Ograniczenie do 5 lat okresu, na który następuje mianowanie na stanowiska dy-
rektorskie w kontrolnych jednostkach organizacyjnych, wyznacza swoisty „punkt 
równowagi” pomiędzy postulatem rotacji kadr kierowniczych a potrzebą ich względ-
nej stabilizacji. Z jednej strony zapobiega niebezpieczeństwu rutyny, z drugiej zaś po-
zwala sprawdzić użyteczność i celowość sposobu kierowania jednostką594. Wskazuje 
się jednak, że kadencyjność wiąże się z ryzykiem niepożądanego wpływu na nieza-
leżność kontrolerów zajmujących kierownicze stanowiska, którzy – zamierzając po-
nownie wziąć udział w konkursie po zakończeniu kadencji – mogą być podatni na od-
działywania różnego rodzaju grup nacisku595. Z kolei, biorąc pod uwagę sytuację pra-
cowniczą kontrolera, uzyskanie mianowania na stanowisko dyrektorskie w wyniku 
konkursu może być traktowane jako rodzaj awansu, pomimo mianowania na czas 
określony. Po upływie kadencji byli dyrektorzy mają bowiem zagwarantowane usta-
wowo mianowanie na stanowisko doradcy, niezależnie od tego, jakie stanowisko zaj-
mowali przed objęciem funkcji dyrektora lub wicedyrektora.

Dodatkowo należy zauważyć, iż konkursowy tryb wyłaniania dyrektorów i wice-
dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych jest zasadą, od której wyjątkiem 
może być powierzenie pełnienia obowiązków na tych stanowiskach w sytuacji, gdy 
upłynęła kadencja i nie został rozstrzygnięty konkurs. Ustawa o NIK nie zabrania 
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektorów i wicedyrektorów kontrolnych jed-
nostek organizacyjnych596.

1.7. Wygaśnięcie i rozwiązanie stosunku pracy kontrolera

Mianowanie na stanowisko kontrolerskie powoduje uzyskanie przez kontrolera 
szczególnej ochrony stosunku pracy wyrażającej się w jego stabilizacji. Ustawa o NIK 
wyczerpująco określa przyczyny i tryb ustania tego stosunku przez jego wygaśnięcie 
lub rozwiązanie. Przesłanki wygaśnięcia i rozwiązania stosunku pracy są zaś określo-
ne wąsko i precyzyjnie, eliminując w zasadzie uznaniowość po stronie pracodawcy.

Wygaśnięcie stosunku pracy, uregulowane w art. 91a ustawy o NIK, polega 
na ustaniu stosunku pracy z mocy samego prawa (ex lege) wskutek: śmierci, zrzecze-
nia się obywatelstwa polskiego, upływu 3 miesięcy nieobecności w pracy z powodu 
tymczasowego aresztowania albo odbywania kary pozbawienia wolności, uprawo-
mocnienia się wyroku skazującego za przestępstwo umyślne, uprawomocnienia się 

594 W kwestii postulatów rotacji i względnej stabilizacji kadr kierowniczych oraz ich uzasadnienia,  
por. Z. Leoński, Nauka administracji, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004, s. 98.

595 Por. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 272 i T. Liszcz, Na-
wiązanie…, dz. cyt., s. 93 oraz ta autorka, Status prawny…, dz. cyt., s. 123.

596 Por. T. Liszcz, Nawiązanie…, dz. cyt., s. 94 oraz ta autorka, Status prawny…, dz. cyt., s. 124; zob. też  
E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 273.
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orzeczenia dyscyplinarnego o ukaraniu karą dyscyplinarną wydalenia z pracy w NIK, 
wyboru na posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub radnego. Kon-
strukcja prawna tej instytucji opiera się na precyzyjnym wskazaniu przez ustawę ka-
talogu zdarzeń faktycznych, z którymi łączy się skutek w postaci wygaśnięcia stosun-
ku pracy. W konsekwencji więź prawna pomiędzy pracownikiem a pracodawcą ustaje 
bez konieczności składania przez strony stosunku pracy jakichkolwiek oświadczeń 
woli597. Przewidziany w art. 91a ust. 3 ustawy o NIK obowiązek stwierdzenia przez 
Prezesa NIK wygaśnięcia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2–5 
tego artykułu ma charakter deklaratoryjny i techniczny598.

O zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego była już poprzednio mowa, jako że po-
siadanie tego obywatelstwa jest jednym z warunków uzyskania statusu kontrolera 
(art. 67 pkt 1 ustawy o NIK). W związku z przesłanką wygaśnięcia stosunku pracy 
na skutek upływu 3 miesięcy nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresz-
towania, należy zaakcentować zawarte w art. 91a ust. 2 odesłanie do art. 66 § 2 i 3 
kp. Według tej regulacji stosowanej odpowiednio, jeżeli postępowanie karne zosta-
ło umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój powrót 
do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia, pracodawca, pomimo 
wygaśnięcia stosunku pracy z mianowania, jest obowiązany ponownie zatrudnić pra-
cownika na podstawie mianowania (z wyjątkiem wypadków, gdy przesłanką umo-
rzenia było przedawnienie albo amnestia, względnie nastąpiło warunkowe umorze-
nie postępowania). W odniesieniu do przyczyny wygaśnięcia stosunku pracy, którą 
jest uprawomocnienie się wyroku skazującego za przestępstwo umyślne, warto za-
uważyć, iż przyczyna ta jest ujęta szerzej niż wymóg obowiązujący na stanowiskach 
kontrolerskich, polegający na niebyciu karanym za przestępstwo popełnione z winy 
umyślnej (art. 67 pkt 3). Wskazana przyczyna wygaśnięcia obejmuje bowiem również 
wypadki skazania połączonego z odstąpieniem od wymierzenia kary, a także orzecze-
nia wyłącznie środka karnego, przepadku albo środka kompensacyjnego. Wygaśnię-
cie stosunku pracy jest również prawnym skutkiem uprawomocnienia się orzeczenia 
dyscyplinarnego o ukaraniu karą dyscyplinarną wydalenia z pracy w NIK, która jest 
najsurowszą karą orzekaną wobec kontrolerów za przewinienia dyscyplinarne. Z ko-
lei wygaśnięcie stosunku pracy wskutek wyboru na posła, senatora, posła do Parla-
mentu Europejskiego lub radnego następuje z chwilą złożenia ślubowania i objęcia 
w ten sposób mandatu599.

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym kontrolerem bez wypowiedzenia 
następuje w razie trwającej dłużej niż 1 rok niezdolności do pracy spowodowanej 

597 A. M. Świątkowski, Kodeks pracy…, dz. cyt., s. 405.
598 Wyrok SN z 14 września 1998 r., I PKN 312/98, OSNP 1999, nr 19, poz. 615; zob. też E. Jarzęcka-Siwik, 

B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 343.
599 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, tamże, s. 343.
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chorobą, a także w wypadku nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się kontrolera 
do lekarza orzecznika ZUS, do którego skierował go Prezes NIK w celu ustalenia, czy 
jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku (art. 92 
ust. 1 i 3 ustawy o NIK). Podkreślić należy, iż rozwiązanie stosunku pracy bez wypo-
wiedzenia, na podstawie powołanego art. 92 ust. 1, wymaga wydania przez Prezesa 
NIK decyzji administracyjnej zgodnej z wymogami kpa. Rozwiązanie stosunku pracy 
na podstawie art. 92 ust. 2 pkt 1 jest obowiązkowe, przy czym niezdolność do pra-
cy z powodu choroby powinna mieć charakter nieprzerwany600, a sposób obliczania 
terminu wskazanego w tym przepisie określa art. 112 kc601.

Rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych wywołał charakter praw-
ny skierowania mianowanego kontrolera na badania do lekarza orzecznika ZUS. 
W wyroku WSA w Warszawie z 14 lutego 2007 r., II SA/WA 1376/06602, sąd podkre-
ślił pozostawienie przez ustawodawcę luzu decyzyjnego w formie uznania admini-
stracyjnego przy kierowaniu na badania („w uzasadnionych przypadkach, w szcze-
gólności w razie długotrwałego korzystania ze zwolnień lekarskich”) oraz przyjął, 
że to skierowanie następuje w drodze decyzji administracyjnej. Z kolei NSA w posta-
nowieniu odrzucającym skargę z 21 lutego 2017 r., I OSK 1568/15603, wyraził pogląd, 
że w związku ze skierowaniem na badania nie istnieje odrębna, samodzielna sprawa 
administracyjna, która wymagałaby rozstrzygnięcia w drodze decyzji. Pogląd ten za-
sługuje na aprobatę jako adekwatnie oddający istotę prawną skierowania na bada-
nia do lekarza orzecznika ZUS604 i w związku z tym powinien zostać uwzględniony 
w praktyce NIK. Wystarczy zatem pisemne poinformowanie kontrolera o skierowa-
niu na badania z podaniem przyczyn skierowania605.

Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym kontrolerem za wypo-
wiedzeniem następuje w razie dwukrotnej, następującej po sobie, negatywnej oceny 
kwalifikacyjnej, a także w wypadku orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS trwa-
łej niezdolności do pełnienia obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku 
(art. 93 ust. 1 ustawy o NIK). Wskazane przesłanki mają charakter przyczyn „kwali-
fikowanych”, wyłączających możliwość wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie 
określonej w kp. Jako takie są więc zgodne z zasadą trwałości stosunku pracy miano-
wanych kontrolerów. Trwała niezdolność do pracy oznacza, że uniemożliwia ona wy-
konywanie obowiązków na konkretnym, zajmowanym przez kontrolera, stanowisku. 

600 Tak wyrok NSA z 26 maja 1999 r., II SA 648/99, Lex nr 46177; zob. też E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, 
tamże, s. 345.

601 Tak wyrok NSA z 30 stycznia 2001 r., II SA 2419/00, Lex nr 51046.
602 Lex nr 318255.
603 Opubl. w CBOSA.
604 Zob. E. Jarzęcka-Siwik, Charakter skierowania kontrolera..., dz. cyt., s. 23–32.
605 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 347.
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O trwałej niezdolności orzeka lekarz orzecznik ZUS, po badaniu przeprowadzonym 
na podstawie skierowania Prezesa NIK606. Już wcześniej była mowa o charakterze 
prawnym tego skierowania.

Przesłanka fakultatywnego rozwiązania stosunku pracy z mianowanym kontro-
lerem za wypowiedzeniem obejmuje likwidację kontrolnej jednostki organizacyjnej 
NIK lub jej reorganizację, jeżeli przeniesienie kontrolera za jego zgodą do innej kon-
trolnej jednostki organizacyjnej NIK nie jest możliwe (art. 93 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o NIK). Brak możliwości przeniesienia do innej kontrolnej jednostki organizacyjnej 
musi mieć charakter obiektywny i nie może wynikać jedynie z subiektywnego nasta-
wienia danej jednostki. Należy przy tym brać pod uwagę specyfikę zadań kontrolnych 
wykonywanych przez jednostkę, do której miałby być przeniesiony kontroler: brak 
dostatecznych kwalifikacji albo wymaganego stanu zdrowia kontrolera do wykony-
wania tych zadań świadczy o braku możliwości przeniesienia. Przeniesienie może też 
uniemożliwić zmniejszanie zatrudnienia w danej jednostce. Zgodnie z orzecznictwem 
Sądu Najwyższego do uzasadnienia rozwiązania stosunku pracy na wskazanej pod-
stawie konieczna jest rzeczywista likwidacja danej jednostki albo jej reorganizacja, 
rozumiane jako całkowite zniesienie albo istotne przekształcenie jednostki, niepole-
gające jedynie na zmianie nazwy lub zakresu zadań. Działania w tym zakresie muszą 
być pewne, zaprojektowane i ostatecznie zrealizowane607.

Rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji kontrolnej jednostki organiza-
cyjnej albo jej reorganizacji wywołuje skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwią-
zaniem stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej z powodu likwidacji urzędu 
(art. 93 ust. 2 zd. 2). Skutki te są określone w art. 73 ustawy o służbie cywilnej i po-
legają przede wszystkim na uzyskaniu przez zwolnionego kontrolera świadczenia 
pieniężnego ze środków budżetu państwa w okresie między ustaniem zatrudnienia 
a podjęciem pracy lub działalności gospodarczej, jednak nie dłuższym niż 6 miesię-
cy. Świadczenie to jest obliczane jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy; 
nie przysługuje kontrolerowi, który nabył prawo do emerytury. Okres pobierania 
świadczenia pieniężnego wlicza się do okresów pracy wymaganych do nabycia lub 
zachowania uprawnień pracowniczych oraz do okresów zatrudnienia w rozumieniu 
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – na takich 
warunkach, na jakich wlicza się okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, określo-
nych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od świadcze-
nia pieniężnego NIK odprowadza składkę na ubezpieczenia społeczne na zasadach 
przewidzianych dla wynagrodzenia wypłacanego w czasie trwania stosunku pracy.

606 Tamże, s. 348.
607 Wyrok SN z 4 września 2007 r., I PK 92/07 opubl. http://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia/2717 

oraz wyrok SN z 12 grudnia 2001 r., I PKN 733/00, opubl. http://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzecze-
nia/4438,pkn-733-00; zob. też E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz… 
dz.cyt., s. 351 i 352.
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Dla wszystkich przewidzianych w art. 93 ustawy o NIK przyczyn wypowiedzenia 
(obligatoryjnego i fakultatywnego) obowiązuje ten sam okres wypowiedzenia, któ-
ry wynosi 3 miesiące i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego (art. 93 
ust. 3 ustawy o NIK).

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym kontrolerem zarówno bez wypowie-
dzenia (art. 92), jak i za wypowiedzeniem (art. 93), następuje w drodze decyzji admi-
nistracyjnej wydawanej w trybie przewidzianym w kpa, od której – zgodnie z art. 96 
ustawy o NIK – mianowanemu kontrolerowi przysługuje skarga do sądu administra-
cyjnego.

W odróżnieniu od sposobów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 92 
i 93 ustawy o NIK, opartych na jednostronnym oświadczeniu woli pracodawcy (czy-
li Izby), art. 94 wprowadza sposoby, których zastosowanie zależy od woli mianowa-
nego kontrolera. Mowa o rozwiązaniu stosunku pracy w drodze porozumienia stron 
oraz za trzymiesięcznym wypowiedzeniem dokonanym przez kontrolera. Do skutecz-
nego porozumienia stron w sprawie rozwiązania stosunku pracy wystarczy zgodne 
oświadczenie woli obu stron. Od żadnej ze stron nie jest wymagane podanie uzasad-
nienia chęci zakończenia stosunku pracy. Ustawa o NIK ani kp (art. 30) nie wymagają 
nawet formy pisemnej, jednak w praktyce dla celów dowodowych forma ta powinna 
być zachowana. Jedynym sposobem zakwestionowania przez pracownika rozwiąza-
nia stosunku pracy na mocy porozumienia stron jest wykazanie przed sądem pra-
cy, że jego oświadczenie woli było dotknięte wadą. Przez odesłanie zawarte w art.  
300 kp zastosowanie znajdą wówczas przepisy kc o wadach oświadczeń woli 
(art. 82–88)608.

Wypowiedzenie stosunku pracy przez mianowanego kontrolera jest jednostronną 
czynnością prawną. Ustanie stosunku pracy następuje z upływem 3 miesięcy od dnia 
złożenia pracodawcy oświadczenia woli wypowiedzenia umowy, przy czym stosunek 
pracy może zostać zakończony po upływie okresu wypowiedzenia w każdym dniu 
miesiąca, a nie tylko z jego ostatnim dniem. Kontroler nie ma obowiązku wskazania 
przyczyny wypowiedzenia. Nie musi też zachować formy pisemnej609, jednak dla ce-
lów dowodowych forma pisemna jest w praktyce powszechna. W okresie wypowie-
dzenia mianowany kontroler może być – na podstawie decyzji Prezesa NIK – zwol-
niony z pełnienia obowiązków, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i innych 
świadczeń przysługujących na podstawie stosunku pracy (art. 95 ustawy o NIK). 

608 Por. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, tamże, s. 353.
609 Tamże.
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IV.2. Prawa i obowiązki pracownicze kontrolerów

2.1. Pragmatyka służbowa kontrolerów

Status pracowniczy kontrolerów NIK jest uregulowany głównie w pragmatyce 
służbowej, którą jest ustawa o NIK. W sprawach nieuregulowanych w pragmatyce 
służbowej mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy – zgodnie z odesłaniem zawar-
tym w art. 5 kp. Regulowany tymi przepisami stosunek pracy kontrolerów wskazuje 
na jego administracyjnoprawny charakter, ale zakotwiczony normatywnie w sferze 
prawa pracy610. W nauce prawa pracy jest mowa, że pragmatyki służbowe wskazują 
na status pracowniczy objętych nimi podmiotów. Niemniej można w nich zauważyć 
różny rozkład pierwiastków „pracowniczych” i „służbowych” w strukturze złożone-
go stosunku prawnego, w jakim pozostają611. Zgodzić się trzeba z wyrażonym w po-
przednim rozdziale poglądem, że stosunek pracy łączący mianowanego kontrolera 
z Izbą ma mieszany charakter. Charakteryzują go w przeważającej części elementy 
administracyjnoprawne, ale widać też dodatek pierwiastków pracowniczych. Należy 
jasno powiedzieć, że jego istotą jest służba państwowa. Taki charakter stosunku pra-
cy implikuje konieczność określenia dedykowanego kontrolerom katalogu uprawnień 
i obowiązków pracowniczych. Katalog ten powinien zapewnić ochronę interesów za-
trudniającego organu, ale też ochronę kontrolerów. Nie będzie tu jednak równości 
stron takiej, jaka występuje w zatrudnieniu kształtowanym przez umowę o pracę.

2.2. Obowiązki pracownicze kontrolerów

Obowiązki kontrolerów wynikające ze stosunku pracy można ująć i analizować 
w trzech płaszczyznach: powszechnego prawa pracy, pragmatyki służbowej oraz in-
nych ustaw określających szczególne obowiązki adresowane do konkretnych pod-
miotów. J. Jagielski pisze, że „obowiązki członków korpusu służby cywilnej mają bar-
dzo zróżnicowaną konstrukcję prawną, wieloraką treść, są formułowane na różnym 
poziomie uogólnienia i mają wieloaspektowe odniesienia do wartości systemu służby 
cywilnej i wartości pozasystemowych”612. To samo można odnieść do regulacji obo-
wiązków pracowniczych kontrolerów NIK.

610 W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz..., dz. cyt., s. 251. Ocena prawna tego zagadnienia nie jest jed-
nolita, a charakter prawny stosunku pracy z mianowania jest sporny – więcej na ten temat patrz  
T. Liszcz, [w:] Komentarz…, dz. cyt., s. 190–191.

611 T. Kuczyński, Właściwość sądu administracyjnego w sprawach stosunków służbowych, Wrocław 2000, s. 42.
612 J. Jagielski, K. Rączka, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 410.
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Podstawowe obowiązki ciążące na pracownikach ze wszystkich grup zawodo-
wych wynikają z relacji pracodawca – pracownik. Określa te obowiązki powszechne 
prawo pracy, w szczególności art. 100 kp, a precyzują je regulamin pracy i inne akty 
wewnętrznego zarządzania, składające się w szerokim ujęciu na prawo pracy. Na tej 
podstawie do pracowniczych obowiązków kontrolera NIK należy zaliczyć m.in. dba-
łość o dobro zakładu pracy, przestrzeganie czasu pracy, przestrzeganie regulaminu 
pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, przestrzeganie przepisów oraz za-
sad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych. Sposób 
wypełniania tych obowiązków przez wszystkich pracowników NIK jest szczegóło-
wo określony w przepisach zarządzenia Nr 16/99 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
z 29 lipca 1999 r. w sprawie wprowadzenia w Najwyższej Izbie Kontroli regulaminu 
pracy613. Wyznaczono w nim godziny pracy oraz wskazano sposób potwierdzania 
obecności w pracy i usprawiedliwiania nieobecności. Regulamin pracy określa rów-
nież obowiązek zabezpieczenia przez kontrolera powierzonego mu mienia i uporząd-
kowania stanowiska pracy po jej zakończeniu. Istotną kwestią jest wyraźne nakaza-
nie obowiązku trzeźwości w miejscu pracy. W regulaminie wyartykułowano wprost 
zakaz podejmowania przez pracownika pracy w stanie po użyciu alkoholu oraz zakaz 
picia alkoholu w czasie pracy. Ustalenie, że doszło do takiego zdarzenia, powinno zo-
stać utrwalone na piśmie.

Do obowiązków pracowniczych, regulowanych przepisami powszechnego prawa 
pracy, należą obowiązki związane z zapewnieniem równego traktowania, ochrony 
przed przejawami dyskryminacji lub mobbingu. Wszyscy pracownicy, a w szczegól-
ności kontrolerzy na stanowiskach kierowniczych, powinni być wyczuleni na wymie-
nione zjawiska patologiczne, godzące w prawa pracowników. Wynika stąd obowiązek 
stosowania polityki antymobbingowej wprowadzonej w Izbie614.

Obowiązki pracownicze kontrolerów NIK wskazane w pragmatyce służbowej do-
tyczą przede wszystkim zasad i sposobu wykonywania zadań służbowych wiążących 
się ze sprawowaną funkcją. Są one skonstruowane w oparciu o elementy charaktery-
styczne dla całej służby publicznej. Dla porównania można wskazać, że w podobny 
sposób zostały określone obowiązki członków korpusu służby cywilnej615.

Podstawową jest tu zasada dyspozycyjności. Kontroler ma obowiązek podporząd-
kować się decyzjom Prezesa NIK, które w istotny sposób kształtują jego stosunek 
pracy. Taką decyzją jest akt mianowania, gdzie wskazuje się jednostkę kontrolną, 
w której kontroler wykonuje pracę, a w załączniku wskazuje się wynagrodzenie, któ-

613 Niepublikowane, zwane dalej regulaminem pracy.
614 Została ona wprowadzona zarządzeniem Nr 44/2014 Prezesa NIK z 6 czerwca 2014 r. w sprawie we-

wnętrznej polityki antymobbingowej w Najwyższej Izbie Kontroli, ze zm., niepublikowane.
615 Patrz Komentarz do art. 76 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, [w:] W. Drobny, M. Ma-

zuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Oficyna, 2010, Wydawnictwo LEX.
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re kontroler będzie otrzymywał za swoją pracę. Prezes NIK może jednostronnie za-
decydować o przeniesieniu kontrolera do innej jednostki kontrolnej, z zachowaniem 
gwarancji określonych w art. 77 ustawy o NIK. Przełożony może w uzasadnionych 
wypadkach, w szczególności ze względu na dobro kontroli, zdecydować o zatrudnie-
niu kontrolera poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do oddzielnego wyna-
grodzenia (art. 85 ust. 4 ustawy o NIK). Kontroler musi mieć świadomość, że wymaga 
się od niego gotowości do poddania się tym dyspozycjom.

Wyraźnie w pragmatyce została wyartykułowana zasada podległości służbowej. 
Każdy pracownik NIK, a więc i kontroler, ma obowiązek podporządkowania się wią-
żącym poleceniom przełożonego. Nie zostały określone w przepisach tryb ani for-
ma polecenia służbowego. Trzeba przyjąć więc, że bez względu na to, czy polecenie 
było sformułowane ustnie, czy pisemnie, najważniejsza jest i tak jego treść. Musi 
ono dotyczyć pracy, tj. zadań wykonywanych przez pracownika w ramach stosun-
ku pracy, i powinno odpowiadać kwalifikacjom pracownika616. Ustawodawca mówi 
o sumiennym wypełnianiu polecenia służbowego, ale to nie oznacza, że wymaga śle-
pego posłuszeństwa. Przewiduje w pewnym zakresie procedurę weryfikacji prawi-
dłowości polecenia. Taka weryfikacja jest bardzo ważna z punktu widzenia ochrony 
interesu służby. Może przecież zapobiec skutkom zwykłej pomyłki, a pamiętać trze-
ba, że mamy do czynienia z poleceniami dotyczącymi spraw o charakterze publicz-
noprawnym. Dlatego należy odmówić przełożonemu wykonania polecenia, gdy jest 
ono niezgodne z prawem lub nosi znamiona pomyłki. Jeżeli jednak takie polecenie 
przełożony potwierdzi na piśmie, to kontroler obowiązany jest je wykonać, lecz nie 
będzie za to ponosił odpowiedzialności. W razie wydania przez przełożonego polece-
nia, którego wykonanie stanowiłoby przestępstwo lub miałaby wystąpić niepoweto-
wana szkoda, kontrolerowi nie wolno jest takiego polecenia wykonać (art. 72 ustawy 
o NIK). Jeśli to zrobi, to może ponieść odpowiedzialność karną.

Szczególnym rodzajem polecenia służbowego jest polecenie odbycia podróży 
służbowej. Delegację do wykonywania zajęć poza stałym miejscem pracy wystawia 
przełożony. Pracodawca jest obowiązany do pokrycia kosztów delegacji, do których 
zalicza się wydatki związane z przejazdem, noclegami, dojazdem środkami komuni-
kacji miejscowej oraz innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pra-
codawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Kontroler nie może odmówić od-
bycia podróży służbowej. Co więcej, rzetelnie wykonując zadania w czasie oddelego-
wania, powinien przestrzegać obowiązującego go minimalnego wymiaru czasu pracy.

616 Taki pogląd jest ugruntowany w orzecznictwie. Patrz wyrok SN z 26 lutego 2003 r., I PK 149/02, wy-
rok SN z 7 lutego 2007 r., I PK 221/06, opubl. www.sn.pl/sites/orzecznictwo. Tak samo w doktrynie, 
patrz J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, LexisNexis 2013, s. 455.
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Trzeba wyraźnie podkreślić, że przestrzeganie wymiaru czasu pracy w delegacji ma 
takie samo znacznie jak w czasie obecności w siedzibie macierzystej jednostki, a wy-
miar 8 godzin pracy dla kontrolera jest zasadą, która ze względu na potrzeby kontro-
li może ulec modyfikacji in plus. Takie obowiązki są z definicji wpisane w charakter 
wykonywanej służby. Nie można jednak tej służby utożsamiać z pracą pracowników 
mobilnych tylko dlatego, że wiąże się z dojazdami do jednostki kontrolowanej. W tym 
kontekście nie można czasu dojazdu kontrolera do siedziby jednostki kontrolowanej, 
w której kontroler ma wykonywać czynności kontrolne, wliczać do czasu pracy617.

Kolejna zasada, której przestrzeganie w istotny sposób wpływa na ukształtowa-
nie obowiązków kontrolerów, wynika z konieczności dbania o interes służby, który 
często przeważa nad interesami kontrolerów. Chodzi o zachowanie powagi i auto-
rytetu instytucji, która wykonuje określone kompetencje w służbie państwa. Z tego 
tytułu, obok ciążących na pracowniku, wspomnianych wcześniej, obowiązków pod-
stawowych, wskazanych w przepisach powszechnego prawa pracy, w pragmatyce 
służbowej kontrolerów wpisano obowiązki „dodatkowe”, wiążące się nawet z ogra-
niczeniem swobód obywatelskich. Niektóre z tych obowiązków dodatkowych pozo-
stają w mocy nawet po zakończeniu służby kontrolerskiej.

Główne obowiązki kontrolera zostały wymienione w art. 71 ustawy o NIK i nale-
żą do nich w szczególności618:

1) należyte, bezstronne i terminowe wykonywanie zadań;
2) obiektywne ustalanie i rzetelne dokumentowanie wyników kontroli;
3) przestrzeganie tajemnicy ustawowo chronionej;
4) godne zachowanie się w służbie i poza służbą;
5) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Większość pojęć charakteryzujących te obowiązki ma znaczenie ogólne i ich in-

terpretacja musi być dokonywana w kontekście konkretnego stanu faktycznego. Wy-
jaśnianie znaczenia tych pojęć z użyciem wykładni literalnej musi być wspomagane 
rozumieniem intuicyjnym z odniesieniem do reguł deontologicznych. Przy tym trzeba 
pamiętać, że na ciężar tych obowiązków wpływa zajmowane stanowisko służbowe. 
Poszczególne zadania kontrolne i wiążące się z tymi zadaniami powinności zostały 
określone w aktach prawa wewnętrznego619, a także w indywidualnych zakresach 
zadań, które są pracownikom doręczane za potwierdzeniem odbioru na początku 
zatrudnienia, a później w zależności od wprowadzanych zmian kadrowych i organi-
zacyjnych. Niektóre zadania służbowe są ustawowo przypisane kontrolerom zatrud-
nionym na stanowiskach dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK, 
np. wydawanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, postanowienia o wyłą-

617 Szerzej na ten temat E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 314.
618 Tamże, s. 277–284.
619 Por. np. zarządzenie w sprawie kontroli.
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czeniu kontrolera czy podpisanie wystąpienia pokontrolnego. Wszystkie obowiązki 
muszą być wypełniane sumiennie, zgodnie z obowiązującymi standardami sformu-
łowanymi w zarządzeniu w sprawie jakości procesu kontrolnego oraz w Podręczni-
ku kontrolera.

Dobro służby i ochrona interesów jednostek kontrolowanych legły u podstaw 
sformułowania dodatkowego obowiązku dochowania tajemnicy ustawowej. Szereg 
informacji i danych, do których kontroler ma dostęp, wykonując czynności kontrolne, 
jest chronionych ustawowym sekretem. Przetwarzanie takich informacji musi odby-
wać się z zachowaniem przepisów statuujących dany rodzaj tajemnicy, czyli w sposób 
w nich określony i według zasady najdalej idącej ochrony, w wypadku krzyżowania 
się zakresów poszczególnych tajemnic. Niezależnie, na wszystkich pracownikach NIK 
ciąży obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wyko-
nywaniem obowiązków służbowych – art. 73 ust. 1 ustawy o NIK. O ochronie danych 
wynikających z tej tajemnicy jest mowa w części V620. Tu jednak trzeba podkreślić, 
że obowiązek zachowania tajemnicy ustawowej wykracza poza ramy służby i funk-
cjonuje także po ustaniu zatrudnienia.

Kolejnym obowiązkiem kontrolera jest zachowanie apolityczności wyrażonej 
nakazem powstrzymania się od wstępowania w szeregi partii politycznych, a także 
publicznego manifestowania poglądów politycznych (art. 74 ust. 1 ustawy o NIK). 
O ile zakaz członkostwa w partii nie budzi wątpliwości, to interpretacja sformuło-
wania „publiczne manifestowanie poglądów politycznych” może nastręczać trudno-
ści621. Pojęcie to obejmuje „prezentowany na forum publicznym każdy rodzaj zacho-
wania wskazującego na zaangażowanie się po stronie określonej formacji politycz-
nej”622. Może to obejmować publiczne wystąpienia w środkach masowego przekazu, 
na demonstracjach, strajkach i przedstawianie programów politycznych, agitowanie 
na rzecz określonej formacji politycznej, publiczne popieranie lub dezawuowanie 
konkretnych polityków. W każdym wypadku chodzi tu o aspekt publicznego zacho-
wania się. Ustawodawca nie zabronił kontrolerom posiadania własnych poglądów, 
dlatego „prywatnie” udzielanie wsparcia, na przykład dokonanie wpłaty na konto 
partii politycznej z przeznaczeniem na fundusz wyborczy, nie narusza omawianego 
tu obowiązku623.

620 Zob. rozdział V.1. Ochrona danych wynikająca z tajemnicy kontrolerskiej.
621 Taka regulacja jest ograniczeniem publicznego prawa podmiotowego do wolności wyrażania swo-

ich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, określonego w art. 54 Konstytucji 
RP. Ustrojodawca dopuszcza jednak ograniczenie takich praw w granicach i na zasadach określonych 
w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

622 Patrz E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 292.
623 Tamże.
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Kontrolerzy na stanowiskach kierowniczych mają obowiązek powstrzymać się 
od członkostwa w związku zawodowym, zaś pozostali kontrolerzy mogą być człon-
kami, ale tylko związku działającego w NIK. Konstytucyjność aktualnie obowiązują-
cego przepisu art. 86 ustawy o NIK została potwierdzona w wyroku TK z 17 listopa-
da 1998 r., sygn. akt 42/97624 i nie budzi wątpliwości.

Takie ograniczenie prawa podmiotowego do koalicji związkowej jest uzasadniane 
koniecznością zapewnienia bezstronności kontrolerów625. Poza tym nie jest tajem-
nicą, że związki zawodowe ogólnokrajowe nie stronią od manifestowania poglądów 
i podejmowania działań o charakterze politycznym. Tymczasem zadaniem związku 
powinna być obrona praw i interesów zawodowych i socjalnych zrzeszonych w nim 
pracowników. Cel ten w realiach instytucji publicznej łatwiej osiągnąć związkowi 
zrzeszającemu relatywnie podobną grupę pracowniczą.

Ustawodawca starał się zabezpieczyć Izbę przed podejmowaniem przez pracow-
ników akcji, które mogłyby sparaliżować jej działalność. Pracownicy mają obowiązek 
dbać o sprawność działania instytucji i dlatego mają zakaz uczestniczenia w strajku 
lub innych tego typu akcjach. Nie wolno więc pracownikom blokować, okupować 
czy nawet oflagować budynków NIK. Nie mogą też urządzać wieców, jeżeli miałoby 
to zakłócić działalność Izby. Nie ma znaczenia, kto organizuje taki strajk czy akcję 
protestacyjną. Ponieważ członkami związku zawodowego działającego w NIK mogą 
być tylko pracownicy NIK, zatem związek także nie może organizować takich akcji.

Obowiązkiem ograniczającym aktywność kontrolera w różnych sferach życia jest 
wynikający z art. 75 ustawy o NIK nakaz powstrzymania się od wykonywania takich 
zajęć, które mogłyby wywoływać konflikt interesów, godzić w autorytet Izby albo stać 
w sprzeczności z ich obowiązkami. Konflikt interesów wystąpi, gdy kontroler podej-
muje czynności służbowe w sytuacji, która może wywołać u innych osób podejrze-
nie o stronniczość lub interesowność. Jednym z przejawów konfliktu interesów jest 
sytuacja, w której kontroler sam jest aktywny w sprawach, które są objęte kontrolą 
lub ze względów osobistych albo materialnych jest szczególnie zainteresowany wy-
nikami kontroli określonego podmiotu.

Obowiązek, o którym mowa, ma charakter bezwzględny. Zgoda Prezesa NIK 
na podjęcie takiej aktywności nie jest dopuszczalna. Zakres niedozwolonych zajęć 
nie jest jednak określony. Nie muszą to być tylko zajęcia wykonywane w związku z ja-

624 Opubl. OTK z 1998, nr 7, poz. 113, wraz z aprobującą glosą L. Kaczyńskiego, opubl. Przegląd Sejmowy 
z 1999 r., nr 4, s. 208.

625 Szerzej o ograniczeniu praw podstawowych patrz L. Garlicki, Przesłanki ograniczania konstytucyjnych 
praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), Państwo i Prawo z 2001/10, s. 18 
i nast., E. Jarzęcka-Siwik, Jawność warunkiem skutecznego i etycznego działania administracji, Kontrola 
Państwowa z 2005/1 (numer specjalny), s. 122–127. Konstytucyjność aktualnie obowiązującego prze-
pisu została potwierdzona w wyroku TK z 17 listopada 1998 r., sygn. akt 42/97 i nie budzi wątpliwości.
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kąś gratyfikacją materialną. Może to być praca społeczna na rzecz jednostki podlega-
jącej kontroli, doradzanie takim jednostkom czy też udział w spotkaniach gremiów 
podejmujących decyzje w sprawach objętych kontrolą NIK. Do naruszenia tego obo-
wiązku dochodzi już wtedy, gdy pojawia się tylko prawdopodobieństwo zaistnienia 
zdarzenia wskazującego na podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Nie ma 
tu znaczenia, czy ktokolwiek osiągnął jakąkolwiek korzyść majątkową czy osobistą.

Co do zasady, kontroler nie może też dodatkowo zarobkować. Nie wolno mu peł-
nić funkcji, o których mowa w art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pro-
wadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne626, ani 
podejmować zajęć związanych z takimi funkcjami. Zakaz wynikający z ustawy anty-
korupcyjnej jest bezwzględny. Nie może być usunięty przez wyrażenie zgody przez 
Prezesa NIK na podjęcie lub prowadzenie takiej działalności.

W innych wypadkach z zastrzeżeniem, że nie będzie to rodzić konfliktu interesów, 
godzić w autorytet Izby albo stać w sprzeczności z obowiązkami służbowymi, kontro-
ler może wystąpić do Prezesa NIK o zgodę na podjęcie dodatkowego zajęcia zarobko-
wego, w tym dodatkowego zatrudnienia. Zajęcie zarobkowe jest pojęciem szerszym 
od pojęcia zatrudnienia, obejmuje wszystkie formy wykonywania pracy, a nie tylko 
tę podejmowaną w oparciu o nawiązany stosunek pracy. Zgoda nie musi być wyra-
żona pisemnie, ale dobrą praktyką w NIK jest właśnie przestrzeganie takiej formy. 
Ma to znaczenie dla przejrzystości podejmowania decyzji w sprawach kadrowych, 
a ze względów bardziej prozaicznych – dla celów dowodowych w razie wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego lub procesu sądowego w sprawie ze stosunku pracy. 
Istotne dla kontrolera jest to, że nie ma znaczenia rodzaj i czas wykonywania zajęcia 
zarobkowego. Może być to np. zarówno zatrudnienie w rozumieniu prawa pracy, jak 
i praca wykonywana w oparciu o umowę cywilnoprawną. Zgoda Prezesa NIK powin-

626 Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 – dalej zwana ustawą antykorupcyjną. Przepis ten stanowi, że kontrolerzy 
w okresie zajmowania stanowiska nie mogą:
1)  być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
2)  być zatrudnionymi lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby 

wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;
3)  być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad 

nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
4)  być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
5)  posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej 

niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;
6)  prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także 

zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej 
działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej 
i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka za-
rządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 
ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 
spółkami (Dz. U. poz. 1202 i 2260).
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na być udzielona przed rozpoczęciem zajęcia zarobkowego. Wątpliwe jest tu legitymi-
zowanie zarobkowania, gdy zgoda zostanie udzielona później. Nie dotyczy to, jak się 
wydaje, sytuacji szczególnej, gdy w dniu podjęcia pracy w NIK kontroler jest zatrud-
niony u innego pracodawcy, np. na uczelni jako nauczyciel akademicki, i chce to za-
trudnienie kontynuować, a Prezes NIK nie sprzeciwia się temu. Ocena takich sytuacji 
będzie jednak zależała od okoliczności sprawy. Trzeba podkreślić, że zgoda może być 
wydana bezterminowo albo na określony czas, po upływie którego kontroler – jeśli 
chce kontynuować zajęcie zarobkowe – powinien uzyskać ją ponownie. Udzielenie 
zgody na dodatkową pracę wiąże strony i Prezes NIK nie może zaskakiwać swoją 
decyzją o cofnięciu takiej zgody. Nie oznacza to moim zdaniem, że nie może w ogóle 
zgody cofnąć. Może to uczynić, lecz w taki sposób, aby kontroler mógł bez szkody dla 
obu stron zakończyć współpracę z innym pracodawcą. Należy też zaznaczyć, że zajęć 
zarobkowych nie można utożsamiać z podejmowaniem pewnej aktywności w obro-
cie cywilnym, np. zawierania umów sprzedaży czy najmu, a także czerpania korzyści 
z majątkowych praw autorskich.

Typowym obowiązkiem związanym ze służbą publiczną jest obowiązek poddania 
się ocenie kwalifikacyjnej. Jest to szczególna ocena, która ma na celu potwierdzenie, 
że kontroler ma predyspozycje i kwalifikacje do zajmowania stanowiska wskaza-
nego w akcie mianowania. O ocenianiu pracy kontrolerów jest mowa w następnym 
rozdziale. W tym miejscu należy podkreślić, że kontroler nie może odmówić udziału 
w procesie oceniania z wyjątkiem, gdy jest objęty ochroną przedemerytalną albo bie-
gnie okres wypowiedzenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

Kontrolerzy mają obowiązek godnego zachowania się w służbie i poza służbą. 
Przy stosowaniu tego pojęcia w konkretnej sprawie czy w konkretnych okoliczno-
ściach trzeba oceniać zachowanie kontrolera w sposób obiektywny, bez z góry okre-
ślonych preferencji lub przyjętego systemu wartości. Zawsze godne zachowanie ko-
jarzy się z sumiennością, uczciwością i kulturą osobistą oraz kulturą urzędowania. 
Nie będzie godnym zachowanie się polegające na pomówieniach, manipulowaniu 
faktami czy wybiórczym i dowolnym przedstawianiu argumentów na poparcie for-
mułowanych tez albo przyjmowanie korzyści od kontrolowanych. Niegodne będzie 
zachowanie, któremu towarzyszy agresja, używanie obraźliwych słów, gróźb ka-
ralnych. Takie zachowanie często towarzyszy osobom naruszającym porządek pu-
bliczny i np. awanturującym się na ulicy czy w innym miejscu publicznym. Niegod-
nym zachowaniem jest powoływanie się na wpływy w związku z pełnioną funkcją.  
Nie można lekceważyć podmiotu kontrolowanego i okazywać braku szacunku za-
trudnionym w nim pracownikom. Dla porządku tylko trzeba dodać do tej listy nie-
trzeźwość w miejscu pracy lub złośliwe doprowadzanie do sytuacji konfliktowych, 
np. w wyniku rozpowszechniania plotek czy pomówień. Problem może się pojawić 
przy krytyce przełożonych. Przyjęło się oczekiwać od kontrolera lojalności i dyskre-
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cji, których zachowanie jest istotne dla budowania autorytetu Izby627. Jeżeli krytyka 
jest uzasadniona i nie stanowi pomówienia, to nie można mówić o niegodnym za-
chowaniu się.

Krytyka powinna być jednak usprawiedliwiona, tzn. nie można oczerniać i poma-
wiać innych osób, a dodatkowo powinna być podejmowana w celu usunięcia niepra-
widłowości i kierowana do właściwego podmiotu628.

Charakteryzując godne zachowanie się kontrolera, NSA stwierdził, że „na stano-
wisku kontrolerów powinny pracować osoby cieszące się zaufaniem społecznym, 
a zatem osoba piastująca tę funkcję musi cechować się autorytetem moralnym i za-
wodowym, aby mogła w oczach społeczeństwa zasługiwać na powszechny szacu-
nek. (…) Istotne jest, że obowiązek godnego zachowania się musi być przestrzegany 
przez kontrolerów NIK nie tylko podczas wykonywania czynności służbowych, ale 
również w życiu prywatnym”. Dalej sąd zaznaczył, że w pojęciu godnego zachowa-
nia się poza służbą mieści się także przestrzeganie norm regulujących życie każdego 
obywatela, a do tej kategorii należy rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obo-
wiązków podatnika629.

Do podstawowych obowiązków kontrolera należy stałe podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych. Odbywa się to zwykle przez udział w szkoleniach organizowanych za-
równo przez pracodawcę, jak i oferowanych przez podmioty zewnętrzne. Obowiązek 
ten wiąże się z wymogiem zachowania profesjonalizmu w realizowaniu zadań służ-
bowych. Trudno sobie wyobrazić sytuację, aby kontrolerzy bazowali na tzw. wiedzy 
nabytej. Oceniając np. legalność działań podmiotów kontrolowanych, muszą znać 
wyznaczniki dla tej oceny. Z tego powodu dynamicznie zmieniający się stan prawny 
i wprowadzanie nowych regulacji prawnych wymusza uzupełnianie wiedzy. To samo 
dotyczy innych obszarów, zwłaszcza ekonomii, wiedzy specjalistycznej oraz techni-
ki i metod kontroli, które przecież stale są wspomagane choćby udoskonalanymi na-
rzędziami informatycznymi. Dlatego, ze względu na charakter wykonywanej pracy, 
jest kwestią bardzo ważną, aby przygotowanie zawodowe kontrolerów było stale 
utrzymywane na wysokim poziomie. Przy tym obowiązkiem pracodawcy jest uła-
twianie pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wykonywanie obo-
wiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych wynika też z zasady prawa pracy za-
pisanej w art. 17 kp. W NIK realizacja tego obowiązku jest brana pod uwagę przy oce-
nie kwalifikacyjnej. Niewykonanie polecenia służbowego dotyczącego wzięcia udzia-
łu w szkoleniu może w pewnych wypadkach stanowić przewinienie dyscyplinarne.

627 Por. R. Krawczyk, Ostra krytyka pracodawcy dozwolona wyjątkowo, Rzeczpospolita z 25 lutego 2014 r. 
i omówiony tam wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 lipca 2011 r., 28274/08, 
Helnisch v. Niemcy.

628 Por. wyrok SN z 7 grudnia 2006 r., I PK 123/06, opubl. LEX 227585 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Rzeszowie z 8 listopada 2012 r., III APo 7/12, opubl. na stronie www.orzeczenia.ms.gov.pl.

629 Wyrok z 25 maja 2015 r., I OSK 3051/13, opubl. w CBOSA.
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Niezależnie od przedstawionych wyżej, są inne obowiązki wynikające z innych ak-
tów normatywnych. Zalicza się do nich przede wszystkim obowiązek praworządnego 
działania (art. 7 Konstytucji), czyli wykonywania zadań w granicach i na podstawie 
prawa, ale też obowiązek prawidłowego przetwarzania i ochrony danych osobowych 
oraz obowiązki związane z dostępem do informacji niejawnych. Kontrolerzy mają 
obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym w trybie i na zasadach okre-
ślonych w art. 10 ustawy antykorupcyjnej630. Oświadczenie takie kontrolerzy skła-
dają dyrektorowi generalnemu NIK przed objęciem stanowiska, a następnie co roku 
do 31 marca, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opusz-
czenia stanowiska. Niezłożenie oświadczenia skutkuje odpowiedzialnością dyscypli-
narną kontrolera mianowanego, a podanie w nim nieprawdy – odpowiedzialnością 
karną za przestępstwo z art. 14 ustawy antykorupcyjnej. Trzeba zaznaczyć, że wska-
zanego w ustawie objęcia lub opuszczenia stanowiska w drodze awansu wewnętrz-
nego, wtedy gdy kontroler cały czas pozostaje w korpusie kontrolerskim, nie należy 
wiązać z obowiązkiem ponownego złożenia oświadczenia. Ponieważ celem ustawy 
antykorupcyjnej jest przeciwdziałanie patologiom polegającym na wykorzystaniu 
stanowiska służbowego dla osobistych interesów, należy „objęcie stanowiska” rozu-
mieć jako zatrudnienie na stanowisku kontrolerskim po raz pierwszy, a nie zmianę 
stanowiska w wyniku awansu zawodowego. Podobnie należy interpretować pojęcie 
„opuszczenie stanowiska”. Chodzi tu o rozwiązanie stosunku pracy. Złożenie oświad-
czenia jest konieczne również przy opuszczeniu stanowiska w związku z urlopem 
bezpłatnym, a następnie w związku z powrotem do pracy po zakończeniu tego urlo-
pu. Urlop bezpłatny powoduje swoiste zawieszenie stosunku pracy.

Niektórzy kontrolerzy muszą też składać oświadczenie lustracyjne dotyczące 
pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi orga-
nami. Zgodnie z art. 4 pkt 22 ustawy lustracyjnej631 chodzi o kontrolerów urodzo-
nych przed 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyraże-
nia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji (art. 7 
ust. 2 ustawy lustracyjnej), co w odniesieniu do NIK powinno oznaczać zgłoszenie 
się do naboru na stanowisko kontrolerskie.

2.3. Uprawnienia pracownicze kontrolerów

Ekwiwalentem większej liczby obowiązków przypisanych kontrolerom, są pewne 
uprawnienia pracownicze. Niektóre z nich – w porównaniu do powszechnego prawa 
pracy – zostały korzystniej uregulowane w ustawie o NIK.

630 Więcej na ten temat patrz E. Jarzęcka-Siwik, Prawne instrumenty zapobiegania korupcji, Kontrola Pań-
stwowa 2006/2, s. 39–45.

631 Ustawa z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, Dz. U. z 2017 r. poz. 2186.
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Nie ulega wątpliwości, że ze względu na potrzebę wykonywania zadań w różnych 
porach dnia, charakter pracy, wyjazdy służbowe i ograniczenia swobody zarobkowa-
nia kontrolerzy powinni mieć prawo do wynagrodzenia adekwatnego do stawianych 
im wymagań632. W pragmatyce służbowej nie ma ustalonych stawek wynagrodze-
nia. Zasady wynagradzania, niezbędne kwalifikacje i tabela stanowisk są ustalane 
na wniosek Prezesa NIK w zarządzeniu Marszałka Sejmu. Upoważnienie ustawo-
we do wydania tego zarządzenia zawarte zostało w art. 97 ustawy o NIK. W wyda-
nym na tej podstawie zarządzeniu Marszałka Sejmu RP z 31 sierpnia 2011 r. w spra-
wie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli633 ustalone zostały gru-
py oraz widełkowe stawki zaszeregowania dla poszczególnych stanowisk. W opar-
ciu o tę podstawę i z uwzględnieniem ilości środków budżetowych wynagrodzenie 
kontrolerowi przyznaje Prezes NIK w akcie mianowania. Na wynagrodzenie składają 
się wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy. Czasami, jeśli nastąpiło okresowe 
zwiększenie obowiązków służbowych lub zostały powierzone dodatkowe zadania, 
Prezes NIK może przyznać kontrolerowi dodatek specjalny, którego wysokość nie 
może przekraczać 30% wynagrodzenia zasadniczego. Podobnie jak w innych insty-
tucjach publicznych, pracownikom NIK przysługują tzw. trzynastki, czyli dodatkowe 
wynagrodzenie roczne obliczone według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Marszałek Sejmu wprowadził w § 8 zarządzenia instrument motywacyjny w po-
staci funduszu nagród, z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w pracy zawo-
dowej, w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych. Fundusz ten po-
zostaje w dyspozycji Prezesa NIK i może być zwiększony, ale tylko w ramach środ-
ków pozostających na wynagrodzenia. Sposób podziału środków na nagrody i zasa-
dy ich przyznawania są uzgadniane z organizacją związkową. Niezależnie od tych 
„zwykłych” nagród pracownikom NIK – zgodnie z art. 82 ustawy o NIK – przysługuje  
co 5 lat nagroda za wieloletnią pracę. Wynosi ona od 75% wynagrodzenia po 20 la-
tach pracy, do 400% po 45 latach pracy. Okres pracy, od którego zależy wysokość na-
grody, ustala się według zasad określonych dla służby cywilnej. Zalicza się do tego 
okresu wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnio-
ne okresy, jeżeli z mocy prawa podlegają wliczeniu do okresu zatrudnienia, od które-
go zależą uprawnienia pracownicze (np. okres służby wojskowej, praca w gospodar-
stwie rolnym rodziców). Nie zalicza się do tego okresu pracy w partii komunistycznej 
oraz w organach bezpieczeństwa państwa.

Kontrolerom przysługują uprawnienia urlopowe w nieco większym wymiarze 
niż pracownikom zatrudnianym w oparciu o powszechne prawo pracy. Ze względu 
na długoletnią pracę w NIK kontrolerom przysługuje większy wymiar urlopu wypo-

632 W praktyce kontrolerzy są zaliczani do tzw. sfery budżetowej i ich wynagrodzenia były przez wiele lat 
zamrożone.

633 M. P. Nr 79, poz. 803, ze zm.
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czynkowego. Ten „bonus” urlopowy wiąże się wyłącznie z zatrudnieniem w NIK. Nie 
zalicza się tu innych okresów zatrudnienia, nawet gdyby z pełnionymi funkcjami wią-
zało się takie samo uprawnienie (np. prokuratorzy, sędziowie). Po przepracowaniu 
w NIK 10 lat przysługuje kontrolerowi dodatkowo 6 dni, a po przepracowaniu 20 lat 
– 12 dni urlopu wypoczynkowego. Przypomnę, że w myśl art. 152 § 1 kp urlop wypo-
czynkowy jest coroczną, ciągłą i odpłatną przerwą w świadczeniu pracy. Udziela się 
go w celu regeneracji zdolności psychofizycznej pracownika do pracy, a ze względu 
na swój cel urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w naturze i nie można 
się go zrzec (art. 152 § 2 kp).

Tak jak wszystkim innym pracownikom, także kontrolerowi przysługuje z mocy 
innych przepisów prawo do urlopów rodzicielskich i okolicznościowych. Dotyczy 
to też urlopu bezpłatnego, który wiąże się z przerwą w realizacji pracowniczego 
obowiązku świadczenia pracy, zaś pracodawca – co do zasady – jest zwolniony ze 
świadczeń na rzecz pracownika (art. 174 § 1 i 2 kp). Urlopu bezpłatnego nie wlicza 
się do okresu, od którego zależy zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego. Za-
liczenie tego okresu dla celów obliczenia nagrody jubileuszowej zależy od tego, czy 
przebywając na urlopie bezpłatnym, kontroler świadczył pracę (pełnił służbę) u in-
nego pracodawcy i czy zakończony został ten okres zatrudnienia.

 W ustawie o NIK wprowadzono instrument uwzględniający szczególną ochronę 
zdrowia kontrolerów. Jego realizacja polega na przyznaniu prawa do urlopu dla po-
ratowania zdrowia. Łączny wymiar tego urlopu nie może przekraczać 12 miesięcy 
w okresie całego zatrudnienia w NIK. Uprawnienie do tego urlopu przysługuje kon-
trolerom po przepracowaniu w NIK 5 lat. Przyznanie tego urlopu należy do kompe-
tencji Prezesa NIK. Wniosek kontrolera o przyznanie urlopu zdrowotnego powinien 
być uzasadniony i poparty opinią komisji lekarskiej powołanej przez Prezesa NIK. 
Przyznanie urlopu bezpłatnego należy do sfery uznania Prezesa NIK, ale z wyjąt-
kiem przypadku, gdy kontroler spełnia warunki do uzyskania świadczenia rehabi-
litacyjnego na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa634. W tej 
sytuacji kontroler powinien najpierw uzyskać orzeczenie ZUS o zaistnieniu warun-
ków do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego, a Prezes NIK ma obowiązek przy-
znać kontrolerowi urlop dla poratowania zdrowia, który zastępuje to świadczenie.

Korzystniej niż w przepisach kodeksu pracy ustalona została wysokość odprawy 
dla pracowników NIK z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę. Jest to świadcze-
nie o charakterze socjalnym i ma pomóc pracownikowi, którego sytuacja material-
na po ustaniu aktywności zawodowej uległa pogorszeniu. Ciekawy problem dotyczy 
kwestii obejmowania prawem do odprawy tych pracowników, którzy nabyli upraw-

634 Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, ze zm.
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nienia do emerytury lub renty, ale ich stosunek pracy ustał lub został rozwiązany 
z innych przyczyn (np. kontroler został wydalony ze służby na mocy prawomocnego 
orzeczenia właściwej komisji dyscyplinarnej albo stosunek pracy został rozwiązany 
po uzyskaniu przez kontrolera powtórnej negatywnej oceny kwalifikacyjnej). Wy-
dawało się, że wykładnia literalna art. 83 ustawy o NIK pozwala w takim wypadku 
uznać, że rozwiązanie stosunku pracy nie odbyło się „z powodu” przejścia na emery-
turę lub rentę, nawet gdy pracownik z tych świadczeń skorzystał zaraz po zakończe-
niu zatrudnienia w NIK635. Sytuację zmieniła nieco uchwała 7 sędziów SN z 28 czerw-
ca 2017 r. sygn. III PZP 1/17. Z orzeczenia tego wynika, że zwolnienie pracownika 
w trybie dyscyplinarnym samo w sobie nie stanowi okoliczności, która z założenia 
wyłącza możliwość ubiegania się o wypłacenie odprawy636. Sąd podkreślił jednak, 
że uchwała nie może być odczytana w ten sposób, że pracownikowi zawsze przysłu-
guje odprawa, gdy naruszył w sposób ciężki swe obowiązki. W razie gdy popełniono 
czyn rażący, negatywnie odbierany zewnętrznie lub powodujący wyjątkowo cięż-
kie skutki dla pracodawcy, sąd, stosując konstrukcję nadużycia prawa, będzie mógł 
po analizie stanu faktycznego odmówić pracownikowi wypłaty tej odprawy.

Szczególnym uprawnieniem związanym ze służbą kontrolerską jest ochrona wy-
nikająca z immunitetu. Został on uregulowany w art. 88 ustawy o NIK. Źródłem tej re-
gulacji i uzasadnieniem dla niej jest konieczność ochrony niezależności NIK. Ochrona 
immunitetowa wzmacnia bezstronność i obiektywizm, bo stwarza tarczę dla kontro-
lerów przed szykanami i pochopnymi oskarżeniami przed organami wymiaru spra-
wiedliwości. Immunitet nie zapewnia bezkarności kontrolerowi, ale jest jedną z gwa-
rancji wykonywania przez niego obowiązków zgodnie ze ślubowaniem, a więc su-
miennie, bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą.

Wszystkie osoby uprawnione do kontroli, a więc kontrolerzy oraz członkowie ści-
słego kierownictwa NIK, są chronieni przed pociągnięciem do odpowiedzialności kar-
nej „z powodu czynności służbowych”. Pojęcie to obejmuje całą aktywność związaną 
z wykonywaną służbą, poczynając od czynności planowania i przygotowania kontroli, 
poprzez czynności dowodowe, realizację wyników kontroli, reprezentowanie orga-
nu kontroli, prowadzenie postępowania dyscyplinarnego i in. Chodzi o takie czyny 
zabronione (przestępstwa lub wykroczenia), które zostały popełnione przez wyko-
nywanie lub przy wykonywaniu czynności służbowych i w związku z takimi czynno-
ściami. Ochrona gwarantowana immunitetem trwa także po rozwiązaniu stosunku 
pracy (art. 88 ust. 2 ustawy o NIK). Immunitet nie obejmuje natomiast kar porządko-
wych (np. za niestawiennictwo w charakterze świadka), ani kar administracyjnych.

635 Por. T. Liszcz [w:] Komentarz…, dz. cyt., s. 219. Tak samo E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba 
Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 322–323.

636 Orzeczenie opubl. na stronie www.sn.pl/orzecznictwo.
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Ochrona wynikająca z immunitetu polega na zakazie przedstawiania zarzutów 
i wnoszenia oskarżenia w sprawach karnych. W tym sensie immunitet karnoproce-
sowy jest negatywną przesłanką procesową. Dopiero jego uchylenie pozwala na do-
kończenie postępowania karnego i wydanie wyroku w sprawie. Przy tym trzeba za-
znaczyć, że uchylenie immunitetu obejmuje konkretny czyn. Jeśli okaże się, że kontro-
lerowi obok tego czynu należy postawić również inne zarzuty, to w tej części również 
niezbędne jest uchylenie immunitetu. Z wnioskiem o uchylenie immunitetu powinien 
wystąpić podmiot uprawniony do wniesienia oskarżenia, czyli oskarżyciel publiczny 
lub oskarżyciel prywatny – art. 13 kpk. Odmowa uchylenia immunitetu i brak zgody 
na pociągnięcie danej osoby do odpowiedzialności karnej nie przesądza o niewinno-
ści ani nie czyni stanu powagi rzeczy osądzonej637.

Immunitet nie obejmuje zdarzeń zaistniałych „przy okazji” wykonywania czyn-
ności służbowych. Na tę ochronę nie można powoływać się przy wykroczeniu dro-
gowym np. przy przekroczeniu dozwolonej prędkości638.

Zgodę na pociągnięcie kontrolera do odpowiedzialności karnej wyraża Kolegium 
NIK. Zgoda przybiera tu formę uchwały, bo w taki sposób Kolegium proceduje w tej 
sprawie po przekazaniu mu wniosku o uchylenie immunitetu. Treść wniosku i tryb 
jego rozpoznawania nie zostały ustawowo określone. Praktykę kształtuje się z pomo-
cą orzecznictwa i doktryny639. Przed podjęciem uchwały w sprawie Kolegium powin-
no wyjaśnić, czy istnieją materialne podstawy do uchylenia immunitetu. Orzeczenie 
w tej sprawie nie może być jedynie formalne. Mam tu na myśli zapoznanie się z ma-
teriałami dowodowymi wskazującymi, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że kon-
troler dopuścił się czynu zabronionego. Na treść podjętej przez Kolegium uchwały nie 
powinny mieć wpływu elementy pozamerytoryczne, jak np. towarzyszące sprawie 
opinie wypowiadane w środkach masowego przekazu. Kolegium dokonuje własnej 
oceny i można powiedzieć, że jest to swoisty „przedsąd” w sprawie640.

Podsumowując, trzeba powiedzieć, że gwarancje pracownicze dla kontrolerów 
NIK są ważnym elementem w ukształtowaniu ich stosunku pracy. Większy zakres 
obowiązków musi być równoważony uprawnieniami. Od tego zależy, czy do służby 
kontrolerskiej wstąpią osoby godne zaufania, które dają rękojmię należytego wy-
konywania obowiązków służbowych, poszanowania interesu publicznego i dbałości 
o autorytet i wiarygodność Izby. 

637 Szerzej patrz T. Grzegorczyk, Immunitet karnoprocesowy funkcjonariuszy NIK, Kontrola Państwowa 
1996/3, s. 30–35.

638 Patrz pogląd wyrażony w wyroku WSA w Warszawie z 15 grudnia 2016 r., II SA/Wa 1233/16, opubl. 
w CBOSA.

639 Szerzej na ten temat patrz E. Jarzęcka-Siwik Procedura uchylania immunitetu..., dz. cyt., s. 15 i nast.
640 Tamże.
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Elżbieta Jarzęcka-Siwik

IV.3. Ocena pracy kontrolerów

3.1. Charakter prawny oceny kwalifikacyjnej i zasady jej dokonywania

Ocena kwalifikacyjna dotyczy tylko kontrolerów zatrudnionych na podstawie mia-
nowania. Ten szczególny charakter stosunku pracy, powodujący większą stabilizację 
zawodową, wiąże się ze zwiększonymi obowiązkami, których wykonywanie podlega 
monitorowaniu. Sprawdzenie jakości wykonanych zadań służbowych i wypełnienia 
przez kontrolera obowiązków stanowi podstawowy cel dokonywania tej oceny. Poza 
tym ocena kwalifikacyjna jest ważnym elementem polityki kadrowej. Uwzględnia się 
ją przy wyznaczaniu ścieżki awansu zawodowego i związanego z tym przeszeregowa-
nia wynagrodzenia. Jej drugim celem jest sprawdzanie przydatności mianowanego 
kontrolera do pracy na zajmowanym stanowisku Można zatem stwierdzić, że ocena 
kwalifikacyjna z jednej strony jest elementem rozliczania kontrolera z wykonanej 
pracy, z drugiej zaś elementem szerszego systemu motywacyjnego. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że wysoka ocena motywuje kontrolera do większego wysiłku i do za-
chowania wysokich standardów pracy.

Ustalając, w art. 76 ustawy o NIK, instytucję prawną w postaci oceny kwalifi-
kacyjnej ustawodawca związał jej skutki prawne jedynie z oceną negatywną. Tylko 
co do tej oceny służą środki zaskarżenia, a jej dwukrotność powoduje konieczność 
rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem (art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK). 
Powstaje więc pytanie o charakter prawny oceny kwalifikacyjnej, zwłaszcza że usta-
wodawca wprost tego charakteru nie określa, a ocena wpływa przecież na sytuację 
prawną kontrolera.

 W odniesieniu do oceny pozytywnej brak jest jej doniosłości prawnej. W szcze-
gólności ustawodawca nie uznał za stosowne udzielić kontrolerowi ochrony w wy-
padku wydania wprawdzie pozytywnej, ale niesłusznej oceny i powiązać ochrony 
z prawem do zaskarżenia takiej oceny czy prawem do odszkodowania. Wydaje się, 
że był to zabieg celowy, ponieważ z natury rzeczy ocena jest tylko wyrażeniem po-
glądu i jest aktem uznaniowym. Opiera się na ustalonych kryteriach, co nie zmienia 
faktu, że w gruncie rzeczy stanowi pewien osąd wartościujący, trudny do zweryfi-
kowania.

Ocena negatywna jest dokonywana według takich samych zasad i w takim samym 
trybie jak ocena pozytywna. Jednak ze względu na jej skutki prawne ustawodawca 
wprowadził prawo jej zaskarżenia. Ostatecznie o treści oceny rozstrzyga Prezes NIK. 
Zgodnie z art. 76a ust. 3 ustawy o NIK Prezes, po rozpoznaniu odwołania, wydaje de-
cyzję, w której zatwierdza ocenę negatywną albo ją zmienia. Posłużenie się w prze-
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pisie pojęciem „decyzja” może sugerować, że chodzi o decyzję administracyjną. Taki 
pogląd wyrażono w judykaturze. Co więcej, z wywodów sądu administracyjnego wy-
nika, że „ocena dokonana przez przełożonego kontrolera mianowanego jest decy-
zją administracyjną wydaną po raz pierwszy w toku instancyjnym, albowiem służy 
od niej odwołanie”641. Moim zdaniem trudno jednak mówić tu o decyzji administra-
cyjnej. Trzeba byłoby przecież uznać, że ocena kwalifikacyjna jest rozstrzygnięciem 
o prawach lub obowiązkach w indywidualnej i konkretnej sprawie. Tymczasem ocena 
to przecież środek prawny zupełnie odmienny od decyzji, niemieszczący się w kate-
gorii władczego rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy. Sposób sporządzenia oceny 
odbiega też od wymogów, które są przewidziane w art. 107 kpa dla decyzji admini-
stracyjnej. Przyjmując, że jest to decyzja administracyjna, trzeba byłoby uznać do-
puszczalność jej zaskarżenia do sądu administracyjnego w oparciu o art. 3 § 2 pkt 1 
ppsa. Tymczasem skarga przysługuje nie od każdej decyzji Prezesa NIK w sprawie 
oceny kwalifikacyjnej, ale tylko od decyzji zatwierdzającej ocenę negatywną. Sto-
ję na stanowisku, że w sprawie dotyczącej oceny kwalifikacyjnej należałoby raczej 
mówić, że w sprawie, którą kończy decyzja Prezesa NIK, na którą przysługuje skar-
ga, może mieć zastosowanie art. 3 § 3 ppsa. Przepis ten odnosi się do kognicji sądów 
administracyjnych w sprawach, w których przepisy szczególne przewidują tę sądo-
wą kontrolę642.

Dokonywanie oceny kwalifikacyjnej odbywa się według określonych ustawą za-
sad. Pierwszą z zasad jest cykliczność dokonywania oceny kwalifikacyjnej. W art. 76 
ust. 1 ustawy o NIK wyraźnie został sformułowany obowiązek dokonania oceny nie 
rzadziej niż raz na 3 lata. Okres, za który dokonuje się oceny jest ostatecznie ustalany 
w zarządzeniu Prezesa NIK, jednak nigdy nie może on przekraczać 3 lat.

Drugą zasadą jest pisemna forma oceny kwalifikacyjnej. Jest to ustawowa gwaran-
cja dla kontrolera, że raz dokonana ocena nie będzie w sposób dowolny zmieniana. 
Integralną częścią oceny jest jej uzasadnienie, które również musi być sporządzone 
na piśmie. Z uzasadnienia oceny powinno wynikać, jakie elementy stanowią jej pod-
stawę faktyczną. Treść uzasadnienia musi zawierać argumentację wskazującą, że do-
konana ocena jest sprawiedliwa i obiektywna. Jest to niezwykle istotne przy ocenie 
negatywnej, ponieważ może być ona przedmiotem kontroli w trybie odwoławczym, 
ale również kontroli sądowoadministracyjnej.

Trzecia zasada wiąże się z doręczaniem oceny. Ocena wraz z uzasadnieniem musi 
być kontrolerowi doręczona za potwierdzeniem odbioru. Doręczenie jest ważnym 
elementem procedury oceniania, ponieważ dopiero wtedy kontroler ma możliwość 

641 Wyrok WSA w Warszawie z 2 czerwca 2015 r., II SA/Wa 1920/14, opubl. w CBOSA.
642 Więcej na ten temat patrz B. Chotkowska, E. Jarzęcka-Siwik, Sądowoadministracyjna kontrola decyzji 

zatwierdzającej negatywną ocenę kwalifikacyjną mianowanego kontrolera. Glosa częściowo aprobują-
ca do wyroku WSA w Warszawie, Kontrola Państwowa z 2017/6, s. 13–18.
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skutecznego zapoznania się z oceną. Co więcej, od daty doręczenia oceny negatywnej 
biegnie termin do złożenia odwołania.

Czwarta zasada wskazuje na względność obowiązku oceniania. Obowiązek do-
konania oceny nie jest bezwzględny. Zostaje wyłączony w wypadkach ściśle okre-
ślonych, wskazanych w art. 76 ust. 6 ustawy o NIK. Na mocy powołanego przepisu 
zwolnieni zostali od oceny kwalifikacyjnej mianowani kontrolerzy, którzy są w okre-
sie wypowiedzenia stosunku pracy albo w okresie, gdy służy im ochrona przedeme-
rytalna. Regulacja ta zapobiega kolizji między dwiema instytucjami prawnymi: obo-
wiązkiem rozwiązania stosunku pracy z powodu dwóch ocen negatywnych i ochro-
ną przedemerytalną kontrolera643. Z kolei upływ terminu wypowiedzenia powoduje 
rozwiązanie stosunku pracy, a w takim wypadku ocena jest bezcelowa.

W praktyce zdarzają się przypadki, że kontroler nie powinien być oceniany,  
bo nie świadczył pracy z powodu np. absencji chorobowej lub urlopu dla poratowa-
nia zdrowia. Prezes NIK, określając w zarządzeniu nr 19/2011 Prezesa NIK z 1 wrze-
śnia 2011 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowa-
nych kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli644 szczegółowy tryb dokonywania oceny, 
uwzględnił takie sytuacje. Wprowadził możliwość zwolnienia kontrolera z oceny, jeśli 
istnieją ku temu ważne powody. Jest to w istocie tylko przesunięcie w czasie oceny, 
ponieważ to zwolnienie nie może obejmować całego trzyletniego okresu przewidzia-
nego w ustawie. Trzeba podkreślić, że przebywanie kontrolera na urlopie bezpłat-
nym wyłącza obowiązek dokonywania oceny kwalifikacyjnej. W czasie tego urlopu 
kontroler nie świadczy pracy na rzecz NIK, zatem odpada cel dokonania oceny kwa-
lifikacyjnej.

3.2. Elementy oceny kwalifikacyjnej

Ustawowo określony został przedmiot oceny, którym jest sposób wykonywania 
obowiązków służbowych. O obowiązkach służbowych była mowa w poprzednim roz-
dziale. W tym miejscu można tylko podkreślić, że chodzi o wszystkie obowiązki pra-
cownicze, także te wynikające z aktów prawa wewnętrznego i poleceń służbowych.

Szerzej przedmiot oceny został sformułowany w odniesieniu do kontrolerów 
sprawujących funkcje kierownicze w kontrolnych jednostkach organizacyjnych. Dy-
rektorów i wicedyrektorów ocenia się dodatkowo pod kątem „przydatności do pracy 
na zajmowanym stanowisku” – art. 76 ust 5 ustawy o NIK. Owa przydatność jest po-
jęciem nieokreślonym. Niemniej wydaje się, że chodzi tu nie tylko o wiedzę meryto-

643 Omawiana regulacja likwiduje kolizję pomiędzy art. 39 Kodeksu pracy i art. 93 ust. 1 pkt 1 nakazują-
cym Prezesowi NIK rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem kontrolerowi, który otrzymał 
powtórną negatywną ocenę kwalifikacyjną.

644 Niepublikowane, zwane dalej „zarządzeniem w sprawie ocen”, wydane na podstawie ustawowego 
upoważnienia udzielonego Prezesowi w art. 76a ust. 4 ustawy o NIK.
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ryczną dotyczącą zagadnień, które należą do właściwości rzeczowej danej jednostki, 
ale też o predyspozycje kierownicze. Ocena, w wypadku tych kontrolerów, powinna 
zatem uwzględniać zdolność zarządzania jednostką i jej zasobami oraz umiejętność 
podejmowania decyzji i reagowania na różne sytuacje związane z kierowaniem ze-
społem ludzi.

Ocena sposobu wykonywania obowiązków dotyczy konkretnego okresu. W za-
rządzeniu w sprawie ocen Prezes NIK wskazał, że jest to okres jednego roku. Spełnia 
to wymóg ustawowy, chociaż tak krótki okres brany pod uwagę przy ocenie kwalifi-
kacyjnej rodzi w praktyce problemy, zarówno jeśli idzie o zwolnienie z oceny z po-
wodu nieobecności ze względu na stan zdrowia, jak też w związku z zaskarżaniem 
oceny negatywnej645.

W doktrynie podkreśla się, że przepisy prawne stawiają kandydatom na kontro-
lerów NIK wysokie wymagania co do kwalifikacji zawodowych i moralnych, a od 
pracowników wymaga się rzetelnego wypełniania obowiązków, bezstronności i bez-
względnej uczciwości646. Takie właśnie kryteria oceny powinny być brane każdora-
zowo pod uwagę wobec każdego kontrolera. Generalnie kryteria oceny muszą być 
jednakowe dla kontrolerów, tak aby zachować zasadę równego traktowania pracow-
ników. W zarządzeniu w sprawie ocen Prezes NIK wskazał, co powinno być pod-
stawą faktyczną oceny. Chodzi tu o materiały źródłowe, takie jak np.: opinie o jako-
ści wykonanych zadań, akta kontroli, inne materiały opracowywane przez kontrole-
ra , w szczególności projekty programów lub tematyki kontroli, projekty informacji 
o wynikach kontroli oraz opinie zawierające uwagi do tych projektów. Ocena musi 
uwzględniać jakość sporządzonych dokumentów, umiejętność koordynowania i nad-
zorowania przebiegu kontroli, a także kreatywność, lojalność i dyspozycyjność wo-
bec NIK, własny rozwój zawodowy oraz zachowanie w służbie i poza służbą, w tym 
przestrzeganie zasad etyki zawodowej. W odniesieniu do kontrolerów funkcyjnych 
należy brać pod uwagę też zdolności organizacyjne, terminowość i jakość pracy kie-
rowanych przez nich jednostek organizacyjnych (§ 2 i 3 zarządzenia w sprawie ocen). 
Dodatkowo w załączniku do zarządzenia w sprawie jakości kontroli, w pkt 1.4. Zaso-
by kadrowe, wskazano, że po zakończeniu każdej kontroli dokonuje się oceny reali-
zacji zadań kontrolnych przez poszczególnych kontrolerów. Oceny te bierze się pod 
uwagę przy dokonywaniu oceny kwalifikacyjnej.

Mianowany kontroler NIK ma obowiązek przestrzegania norm etycznych647. Zgod-
nie z zarządzeniem w sprawie jakości kontroli przestrzeganie tych norm bierze się 
pod uwagę przy ocenie okresowej kontrolera. Trzeba tu jednak wskazać, że normy 

645 Szerzej patrz E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz..., dz. cyt., s. 300–303.
646 T. Liszcz, Status prawny…, dz. cyt., s. 113.
647 Zob. zarządzenie w sprawie jakości kontroli oraz jego omówienie na stronie www.nik.gov.pl/kontro-

le/standardy-kontroli-nik/system-jakosc-kontroli.html.
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etyczne mają swoistą treść i znaczenie. Nie stanowią one podstawy prawnej do po-
dejmowania jakichkolwiek czynności wywołujących skutki prawne. Nie są one prze-
cież prawem powszechnie obowiązującym. Deontologia kontrolerska odnosi się 
do tych obowiązków, które zostały zapisane w aktach prawnych. Pomaga wyjaśnić 
takie pojęcia generalne, jak: obiektywizm, bezstronność, sumienność czy godne za-
chowanie się. Można powiedzieć, że stanowi zbiór wskazówek o powinnościach kon-
trolera i spełnia rolę przewodnika w codziennej praktyce zawodowej648.

Przedmiot oceny ustalony w przepisach ustawowych i w aktach prawa wewnętrz-
nego nie pozostawia pola dla dowolnego kształtowania kryteriów oceny. Innymi sło-
wy, podmiot oceniający nie może wybiórczo wskazywać dodatkowych elementów 
wpływających na ocenę konkretnego mianowanego kontrolera. Niemniej trzeba pa-
miętać, że sposób wykonania zadań i wywiązywania się z obowiązków zależy od róż-
nych czynników, w tym od organizacji pracy, stopnia trudności przydzielanych zadań 
i obciążenia poszczególnych kontrolerów. Uważam, że ten aspekt także powinien być 
brany pod uwagę przy konkretyzowaniu samej oceny i powinien znaleźć odzwiercie-
dlenie w jej uzasadnieniu649.

3.3. Tryb dokonywania oceny kwalifikacyjnej

Oceny kwalifikacyjnej dokonuje przełożony mianowanego kontrolera. W myśl za-
rządzenia w sprawie ocen dyrektor kontrolnej jednostki organizacyjnej jest właściwy 
do dokonania oceny kontrolerów mianowanych zatrudnionych w tej jednostce. Z ko-
lei dyrektorów i radców Prezesa NIK ocenia Prezes NIK. W procesie oceniania bie-
rze się pod uwagę opinie przedstawiane przez nadzorującego wicedyrektora i inne 
osoby, które były uprawnione do zlecania kontrolerowi zadań i sprawdzania sposo-
bu ich wykonywania. Dla sporządzenia oceny został opracowany wzór formularza, 
który dotyczy wszystkich mianowanych kontrolerów. Tym sposobem każdy kontroler 
wie, jak przebiega proces oceny. Formularz bowiem ujednolica sporządzanie oceny, 
ponieważ zawiera taką samą skalę ocen i takie same elementy podlegające ocenie. 
Ma to na celu zapewnienie zachowania relewantności w tym procesie i uniknięcie 
zarzutu dyskryminacji650.

Termin do dokonania oceny kwalifikacyjnej Prezes NIK ustalił w § 7 zarządzenia 
w sprawie ocen. Wynika z tego przepisu, że ocena jest dokonywana co roku, do koń-
ca kwietnia w odniesieniu do dyrektorów i radców prezesa NIK oraz do końca mar-

648 Szerzej patrz E. Jarzęcka-Siwik, Etyka zawodowa kontrolerów NIK, Kontrola Państwowa 2006/4,  
s. 32–33.

649 E. Jarzęcka-Siwik, Okresowa ocena kwalifikacyjna mianowanego kontrolera NIK, Kontrola Państwowa 
2015/1, s. 53.

650 W myśl art. 94 pkt 9 kp, pracodawca ma obowiązek stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oce-
ny pracowników oraz wyników ich pracy.
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ca w odniesieniu do pozostałych mianowanych kontrolerów. Jednocześnie przewi-
dziana została możliwość przedłużenia tego terminu w uzasadnionych wypadkach.

Kwestią dyskusyjną jest, co oznacza sformułowanie „dokonanie oceny”. Czy jest 
to tylko jej sporządzenie na piśmie, czy może chodzi o jej skuteczne doręczenie? 
Czynność polegająca na dokonaniu oceny materializuje się w zasadzie po doręcze-
niu oceny. Wraz z doręczeniem ocena zostaje wprowadzona do obrotu prawnego. 
Kontroler może się wtedy z nią zapoznać, a od oceny negatywnej może się odwo-
łać. W ujęciu materialnym należałoby zatem przyjąć, iż dokonanie oceny oznacza jej 
sporządzenie i doręczenie. Oczywiście z doręczeniem oceny mogą wiązać się różne 
obiektywne przeszkody związane z nieobecnością kontrolera. W sensie formalnym 
natomiast dokonanie oceny należałoby rozumieć jako jej sporządzenie, opatrzenie 
datą i podpisanie przez uprawnioną osobę. Data podpisania oceny stanowi wskazów-
kę, pod rządami jakiego stanu prawnego została dokonana.

Doręczenie oceny kwalifikacyjnej następuje za potwierdzeniem odbioru. Prze-
łożony dokonujący tej czynności powinien dopełnić formalności i moim zdaniem 
samo potwierdzenie odbioru dla celów dowodowych również powinno mieć postać 
pisemną651.

Istotną i integralną częścią oceny jest pisemne jej uzasadnienie. To właśnie z uza-
sadnienia wynika, jak kontroler wywiązuje się z przydzielonych mu zadań, czy su-
miennie i starannie wykonuje polecenia przełożonego, czy zachowuje należytą dba-
łość przy wykonywaniu czynności służbowych, czy przestrzega prawa oraz jak za-
chowuje się w stosunku do pracowników jednostki kontrolowanej i do współpracow-
ników, podwładnych oraz przełożonych. Uzasadnienie spełnia funkcję gwarancyjną 
oraz informacyjną. Pozwala prześledzić proces myślowy oceniającego i ewentualnie 
zwrócić uwagę na występujące w nim luki. Wprawdzie nie zmieni to oceny pozytyw-
nej, jednak może wpłynąć na następną ocenę. Przy okazji oceniany zyskuje wiedzę, 
w jaki sposób postrzegane są rezultaty jego pracy przez przełożonych i co trzeba 
poprawić. Uzasadnienie jest niezbędne w procesie weryfikacji oceny negatywnej.

3.4. Środki zaskarżenia negatywnej oceny kwalifikacyjnej

Weryfikacja oceny negatywnej odbywa się po złożeniu odwołania. Jest to podsta-
wowy środek zaskarżenia takiej oceny. Odwołanie od negatywnej oceny wnosi się 
do Prezesa NIK za pośrednictwem przełożonego, który tej oceny dokonał. Ta sama 
reguła dotyczy sytuacji, gdy oceny dokonał Prezes NIK, choć w tym wypadku nie mó-
wimy o odwołaniu, tylko o wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. Składanie odwo-
łania za pośrednictwem właściwego podmiotu oceniającego pozwala na dokonanie 

651 Patrz E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 303.
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swoistej samokontroli tej oceny. Oceniający (dyrektor jednostki kontrolnej albo Pre-
zes NIK) może w granicach odwołania zmienić dokonaną przez siebie ocenę. W od-
wołaniu bowiem powinno być zawarte uzasadnienie i wskazanie dowodów, które 
przecież mogą w istotny sposób zmienić punkt widzenia oceniającego.

Odwołanie trzeba wnieść na piśmie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia oceny. 
Termin ten ma charakter zawity i uchybienie mu powoduje, że odwołanie zostanie 
pozostawione bez rozpoznania. O pozostawieniu odwołania bez rozpoznania orzeka 
w postanowieniu Prezes NIK i na to postanowienie nie służy żaden środek zaskarże-
nia (art. 76a ust. 1 i 2 ustawy o NIK). Kontroler składający odwołanie powinien pa-
miętać, że wniesienie tego środka zaskarżenia bez zachowania pośrednictwa ocenia-
jącego może spowodować przekroczenie zawitego terminu. Zdarzy się to np. wtedy, 
gdy złoży odwołanie bezpośrednio do Prezesa NIK. W takim wypadku Prezes NIK 
przekazuje odwołanie właściwemu dyrektorowi, a o zachowaniu terminu zdecyduje 
data otrzymania odwołania przez tego dyrektora.

Szczegółowy tryb rozpoznania odwołania od negatywnej oceny kwalifikacyj-
nej został określony w zarządzeniu Prezesa NIK w sprawie ocen. Jeżeli nie dokona-
no zmiany oceny kwalifikacyjnej w toku samokontroli, to odwołanie powinno trafić 
do Komisji do spraw ocen kwalifikacyjnych powoływanej przez Prezesa NIK każdora-
zowo w okresie dokonywania ocen (§ 12 zarządzenia w sprawie ocen). Komisja jest 
organem pomocniczym Prezesa NIK i to ona weryfikuje zasadność oceny negatywnej. 
W tym celu powinna zapoznać się z materiałami źródłowymi, w razie potrzeby wy-
słuchać ocenianego kontrolera i przeprowadzić inne dowody w terminie nieprzekra-
czającym 30 dni od dnia przekazania jej odwołania. Tylko w uzasadnionych wypad-
kach Prezes NIK może przedłużyć ten termin. Ustalenie tak krótkiego terminu rozpa-
trzenia odwołania jest zrozumiałe, ponieważ w razie utrzymania oceny negatywnej 
istnieje konieczność dokonania ponownej oceny w terminie określonym w ustawie.

W toku rozpatrywania odwołania kontroler powinien odpowiednio współpra-
cować z Komisją. Ma on prawo wskazywać nowe fakty oraz argumenty i ma prawo 
wglądu do dokumentów, które stanowiły podstawę dokonania oceny652. Zgodzić się 
trzeba z poglądem, że możliwość zapoznania się pracownika z materiałami stano-
wiącymi faktyczną podstawę oceny kwalifikacyjnej jest gwarancją realnego prawa 
zaskarżania oceny kwalifikacyjnej653. Chodzi też o stawiennictwo kontrolera i złoże-
nie wyjaśnień oraz wskazanie dowodów, które są konieczne dla pełnego wyjaśnie-
nia wszystkich okoliczności. Przewlekłości postępowania zapobiega możliwość po-
minięcia udziału kontrolera, jeżeli ten, z przyczyn usprawiedliwionych, dwukrotnie 
nie stawi się na wezwanie albo nie stawi się na wezwanie i nie usprawiedliwi nie-

652 Por. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 305.
653 Por. T. Liszcz [w:] Komentarz…, dz. cyt., s. 206–207.
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stawiennictwa. Wtedy Komisja może rozpatrzyć sprawę na podstawie dokumentów 
w aktach sprawy (§ 14 zarządzenia w sprawie ocen). Komisja kończy rozpatrywa-
nie sprawy wraz z przekazaniem Prezesowi NIK pisemnej opinii z uzasadnieniem 
i aktami sprawy oraz projektu decyzji w sprawie rozstrzygnięcia odwołania. Na tej 
podstawie, uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, Prezes NIK wydaje decy-
zję o zatwierdzeniu albo zmianie oceny kwalifikacyjnej. Przy tym należy zaznaczyć, 
że Prezes może zmienić jedynie uzasadnienie oceny kwalifikacyjnej, a zmiana ta, o ile 
nie wpływa na samą ocenę, nie może być traktowana jako zmiana oceny (§ 16 zarzą-
dzenia w sprawie ocen). Decyzja ta jest ostateczna654.

Ze względu na brak regulacji prawnej wątpliwości budzi kwestia wydania przez 
Prezesa NIK decyzji zatwierdzającej lub zmieniającej ocenę negatywną w sytuacji, 
gdy w czasie postępowania odwoławczego okaże się, że rozpoczął się okres ochrony 
(kontroler uzyska ochronę przedemerytalną albo zostanie rozwiązany stosunek pra-
cy), w którym kontroler korzysta ze zwolnienia od oceny kwalifikacyjnej. Zatwierdze-
nie oceny negatywnej, ze względu na ochronę, nie może przecież wywołać skutków 
prawnych z tym związanych, tzn. rozwiązania stosunku pracy w wypadku, gdy jest 
to druga negatywna ocena. Oczywiście istnieje tu też możliwość zmiany oceny nega-
tywnej, co z perspektywy odwołującego się jest korzystne, gdy zależy mu na dobrej 
ocenie. Uważam jednak, że w takiej sytuacji decyzji w trybie odwoławczym nie trzeba 
wydawać. Wydanie takiej decyzji kolidowałoby z ustawowym zwolnieniem od oceny 
w okresie ochronnym. Przyjmuję więc, że postępowanie odwoławcze będzie wów-
czas bezprzedmiotowe i należy odstąpić od oceny. Decyzja Prezesa NIK o zatwierdze-
niu oceny negatywnej może być przez ocenionego negatywnie kontrolera zaskarżona 
do sądu administracyjnego (art. 76b ustawy o NIK). Sąd bada legalność tej decyzji. 
Ponieważ z natury rzeczy występuje tu pierwiastek uznaniowości, w uzasadnieniu 
decyzji powinna być zawarta argumentacja przekonująca o zasadności takiego roz-
strzygnięcia sprawy.

Zatwierdzenie przez Prezesa NIK ostatecznej negatywnej oceny kwalifikacyjnej 
powoduje ten skutek, że kontroler powinien zostać ponownie oceniony. Ponownej 
oceny – w myśl art. 76 ust. 7 ustawy o NIK – należy dokonać nie wcześniej niż 6 mie-
sięcy i nie później niż 12 miesięcy od dnia doręczenia przez przełożonego negatyw-
nej oceny kwalifikacyjnej. Tu pojawia się pierwszy problem, a mianowicie, czy chodzi 
o doręczenie pierwszej oceny, dokonanej przez dyrektora właściwej jednostki kon-
trolnej, czy też tej zawartej w ostatecznej decyzji Prezesa NIK. Uważam, że procedura 
ponownej oceny powinna być wdrożona dopiero po upływie wymienionego okresu 
liczonego od doręczenia oceny „ostatecznej”, czyli po rozpatrzeniu odwołania, jeżeli 
takowe zostało złożone. W przeciwnym razie straciłoby sens wnoszenie tego środka 

654 Por. powołany wcześniej wyrok WSA, II SA/Wa 1920/14.
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zaskarżenia655. Drugi problem pojawia się w razie zniesienia przez sąd administra-
cyjny tej pierwszej oceny negatywnej zatwierdzonej decyzją Prezesa NIK. W takiej 
sytuacji mamy do czynienia ze skutkiem ex tunc, co oznacza, że zaskarżona decyzja 
nie wywołuje skutków prawnych od chwili jej wydania. Zatem następna ocena nega-
tywna nie może być traktowana jako ta druga, z którą ustawa wiąże skutek prawny 
w postaci rozwiązania stosunku pracy656.

Przedstawiając problematykę związaną z dokonywaniem oceny kwalifikacyjnej 
mianowanych kontrolerów, nie sposób pominąć braku możliwości weryfikowania 
oceny pozytywnej. Skala ocen pozytywnych jest rozpięta od wyróżniającej, przez 
bardzo dobrą, dobrą do zadowalającej. Dla niektórych kontrolerów przyznanie niż-
szej oceny może być niesatysfakcjonujące. Co więcej, kontroler może już samo uza-
sadnienie uznać za tendencyjne i krzywdzące. Tymczasem brak jest służbowego try-
bu do zmiany takiej oceny. W tych sprawach nie jest też dopuszczalna droga sądowa. 
Wyjątkiem będzie wypadek, gdy przy sporządzeniu oceny zostaną naruszone dobra 
osobiste kontrolera. Wtedy oczywiście służyć mu będzie powództwo o ochronę dóbr 
osobistych.

Potrzeba dokonywania oceny pracy kontrolerów mianowanych nie budzi wątpli-
wości. Prawidłowo dokonana ocena powinna motywować i dyscyplinować kontro-
lerów. Jest ona również źródłem informacji dla przełożonego i podwładnego, w jaki 
sposób należy zmienić podejście do wykonywania zadań lub uzupełnić zawodowe 
kwalifikacje. W gruncie rzeczy chodzi tu o dbałość o profesjonalizm i zaangażowa-
nie w pełnieniu służby przez funkcjonariuszy publicznych. W ten sposób buduje się 
też autorytet organu kontroli i zaufanie do raportów pokontrolnych prezentowanych 
opinii publicznej.

3.5. System nagradzania kontrolerów

Proces oceniania jest zadaniem bardzo trudnym. Nie da się go w pełni zobiekty-
wizować. Podobnie jest ze stworzeniem systemu oceny konkretnego zadania kontrol- 
nego czy też oceny pracy kontrolera biorącego udział w wykonywaniu tego zadania. 
Trzeba przyjąć określone wyznaczniki i mierniki oceny. Zawsze można dyskutować, 
czy owe wyznaczniki i mierniki są adekwatne do potrzeb, a cały system przynosi po-
zytywne efekty.

Konieczność wdrożenia systemu oceny zadań wiąże się z zapewnieniem jako-
ści procesu kontrolnego. Dbałość o jakość jest wymogiem zapisanym w standardach 
międzynarodowych ISSAI 40. W NIK w 2014 r. wprowadzono system zapewnienia 
jakości procesu kontrolnego, którego założeniem jest weryfikowanie i opiniowanie 

655 Szerzej patrz E. Jarzęcka-Siwik, Okresowa ocena kwalifikacyjna…, dz. cyt., s. 58.
656 Tamże, s. 61.
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dokumentów opracowanych na poszczególnych etapach procesu kontrolnego oraz 
dokonanie oceny wykonania zadań przez wszystkich uczestników procesu kontrol- 
nego, kończąc na ocenie całej kontroli657. W praktyce odbywa się to w ten sposób, 
że każdy kontroler odpowiada za jakość powierzonego mu i wykonywanego zada-
nia. Po zakończeniu realizacji zadania przypisanego kontrolerowi dyrektor jednost-
ki kontrolnej ocenia wykonanie zadania. Końcowej i całościowej oceny kontroli, pod 
kątem uzyskanych efektów i jakości, dokonuje zespół, przyznając odpowiednią liczbę 
punktów658. Zespół oceniający, dla zapewnienia obiektywizmu, składa się z osób nie-
biorących udziału w procesie kontrolnym. W posiedzeniu tego zespołu bierze udział 
przedstawiciel związku zawodowego działającego w NIK. Punktowane są przede 
wszystkim: stopień realizacji założonych celów kontroli, prawidłowość dokonanej 
oceny działalności podmiotu kontrolowanego, zgodność wniosków z ustaleniami 
kontroli, zasadność wniosków de lege ferenda, efekt finansowy, czasochłonność oraz 
pracochłonność kontroli.

System jakości kontroli jest bezpośrednio powiązany z oceną pracy kontrolerów 
i przyznawanymi im nagrodami. Ocena realizacji poszczególnych zadań przez kon-
trolerów stanowi materiał uzupełniający przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych 
kontrolerów mianowanych. Z kolei ocena całej kontroli i liczba uzyskanych punktów 
przekłada się na wysokość nagród dla kontrolerów biorących udział w kontroli. Licz-
ba nagrodzonych kontroli zależy oczywiście od ilości środków finansowych przyzna-
nych w danym roku na nagrody.

Możliwość przyznawania pracownikom nagród przez Prezesa NIK stanowi bardzo 
ważny instrument motywacyjny. Dobrze funkcjonujący system nagród jest niewątpli-
wie elementem prawidłowych działań w sferze zarządzania instytucją. W NIK środki 
na nagrody zostały przewidziane w przepisach zarządzenia Marszałka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Naj-
wyższej Izby Kontroli659. Wskazano tam, że tworzy się fundusz nagród, z przeznacze-
niem na nagrody za osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysokości 3% planowanych 
wynagrodzeń osobowych, pozostających w dyspozycji Prezesa NIK. Wysokość tych 
środków może być podwyższona przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w ramach 
środków na wynagrodzenia. Podział tych środków jest co roku uzgadniany z organi-
zacją związkową. Z zawartych w tej sprawie porozumień wynika, że cały system na-
gród jest podzielony na dwie części. Pierwsza część pozostawiona jest do dyspozycji 
kadry kierowniczej i na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych Prezes NIK 

657 Patrz Sprawozdanie z działalności NIK w 2016 r., dz. cyt., s. 72–73.
658 Mechanizm działania całego systemu zapewnienia jakości został szczegółowo omówiony przez Pre-

zesa NIK K. Kwiatkowskiego na posiedzeniu sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej. Zapis 
posiedzenia dostępny jest na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=KOP-56.

659 M. P. nr 79, poz. 803, ze zm.
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przyznaje nagrody pracownikom. Druga cześć jest przeznaczona właśnie na nagrody 
za najlepiej oceniane kontrole. Przy tym ważne jest zastrzeżenie, że nagrody z tej puli 
nie są przyznawane radcom Prezesa NIK oraz dyrektorom jednostek kontrolnych.

Na koniec trzeba zaznaczyć, że nagrody nie są przyznawane w sposób dowolny. 
Każdy wniosek w tej sprawie kierowany do Prezesa NIK wymaga uzasadnienia ze 
wskazaniem, za jakie konkretnie osiągnięcia zawodowe powinna być przyznana na-
groda. Oczywiste jest, że w zespołowej pracy kontrolerów trudno jest sformułować 
konkretne zindywidualizowane mierniki. Odwołanie się do mierzalnych parametrów, 
które trudno jest zakwestionować, byłoby najbardziej obiektywne i w gruncie rzeczy 
najprostsze. Nie zdają one jednak egzaminu w ocenie pracy kontrolerów. Najwięk-
szą wartością pracy kontrolerskiej jest sensownie przedstawiona analiza problemów 
w oparciu o prawidłowo ustalone okoliczności faktyczne. Tego nie można w sposób 
prosty zważyć lub zmierzyć. Dlatego podstawowe, stosowane przy wnioskowaniu 
o nagrody, kryteria oceny pracy dotyczą zaangażowania pracownika i osiągniętych 
przez niego efektów w postaci odpowiadających prawdzie, czytelnych dokumentów 
kontrolnych. 

Elżbieta Jarzęcka-Siwik

IV.4. Odpowiedzialność kontrolerów

4.1. Zakres odpowiedzialności kontrolerów

Zakres odpowiedzialności kontrolerów NIK jest szeroki i w zależności od rodzaju 
sprawy może obejmować odpowiedzialność dyscyplinarną, karną lub cywilną. Mia-
nowani kontrolerzy NIK za przewinienia służbowe ponoszą odpowiedzialność dys-
cyplinarną według zasad określonych w ustawie o NIK. Pozostali kontrolerzy, któ-
rzy nie otrzymali aktów mianowania, za naruszenie obowiązków służbowych mogą 
ponosić odpowiedzialność porządkową na zasadach określonych w przepisach kp.

Kontrolerzy są zaliczani do grupy funkcjonariuszy publicznych, których status 
służbowy wiąże się z większymi wymaganiami, a co za tym idzie, także większą od-
powiedzialnością. Za zawinione przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obo-
wiązków, jeżeli wiąże się to z działaniem na szkodę interesu publicznego lub pry-
watnego, kontroler może ponieść odpowiedzialność karną. Podobnie rzecz wyglą-
da w razie popełnienia innego czynu niedozwolonego, który wyczerpuje znamiona 
przestępstwa. Takim charakterystycznym przykładem może być ujawnienie tajem-
nicy ustawowo chronionej.
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W związku z zatrudnieniem kontroler może ponosić też odpowiedzialność mate-
rialną za szkodę wyrządzoną pracodawcy ze swej winy wskutek niewykonania lub 
nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych. Odpowiedzialność mate-
rialna dotyczy też sytuacji wiążącej się z powstaniem szkody w mieniu, które powie-
rzono kontrolerowi z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

Ze względu na publikowanie w BIP wyników kontroli, a także duże zaintereso-
wanie mediów informacjami o zakresie i przebiegu czynności kontrolnych, do opinii 
publicznej trafiają informacje o nieprawidłowościach w działaniu osób odpowiedzial-
nych za wykonywanie zadań publicznych. Osoby te różnie reagują na takie wiadomo-
ści, dlatego kontrolerzy mogą się spotkać z roszczeniami podmiotów kontrolowanych 
z tytułu ochrony dóbr osobistych.

Szczegółowe omówienie wszystkich zagadnień związanych z odpowiedzialnością 
kontrolerów NIK nie jest tu możliwe ani potrzebne. Kwestie związane ze skalą prak-
tycznej potrzeby egzekwowania poszczególnych rodzajów odpowiedzialności wobec 
kontrolerów są raczej marginalne. Jeśli już mówić o konkretnych sprawach, to pro-
wadzone są czasami postępowania dyscyplinarne. Z uzyskanych przeze mnie da-
nych wynika, że w 2015 r. rzecznik dyscyplinarny został wyznaczony w 7 sprawach, 
a w 2016 r. – w 4 sprawach. Do Komisji dyscyplinarnej wpłynęło 5 spraw w 2015 r.  
i 4 sprawy w 2016 r., w tym jedna dotyczyła rozpoznania zażalenia na postanowie-
nie o umorzeniu postępowania wydane przez rzecznika dyscyplinarnego i zatwier-
dzone przez Prezesa NIK. Liczby te należy odnieść do zatrudnionych kontrolerów. 
Odpowiednio w 2015 r. pracowało w NIK 1122, a w 2016 r. –1080 mianowanych 
kontrolerów. Niezwykle rzadkie, ale za to bardzo interesujące są sprawy o ochronę 
dóbr osobistych, a ze względów pragmatycznych myślę, że warte uwagi są kwestie 
związane z wyliczeniem się z powierzonego mienia. Dlatego również te sprawy będą 
przedmiotem dalszych rozważań.

4.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów

Odpowiedzialność dyscyplinarna przypisana jest tylko mianowanym kontrolerom 
pozostającym w stosunku pracy w NIK. Nie można prowadzić postępowania dyscypli-
narnego po rozwiązaniu stosunku pracy, gdyż zakończenie zatrudnienia jest ujemną 
przesłanką do wszczęcia lub prowadzenia tego postępowania. Dlatego wszczęte po-
stępowanie musi zostać umorzone.

Analizę przedmiotu odpowiedzialności dyscyplinarnej trzeba rozpocząć od wska-
zania źródeł normatywnych dotyczących zasad postępowania dyscyplinarnego. Za-
sady te są uregulowane w rozdziale 4a ustawy o NIK. Ze względu na represyjny cha-
rakter tej odpowiedzialności ustawodawca odesłał, w sprawach nieuregulowanych 
w ustawie o NIK, do odpowiedniego stosowania przepisów kpk. Takie odesłanie jest 
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naturalne, zważywszy na podobieństwo obu rodzajów postępowań. Dlatego też re-
gulację poświęconą sprawom dyscyplinarnym trzeba postrzegać także w perspek-
tywie prawnokarnej.

Wcześniej była mowa o elementach administracyjnych w stosunku pracy kontro-
lerów opartym na mianowaniu. Odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej z tym 
stosunkiem pracy nie można jednak zakotwiczyć w konkretnej gałęzi prawa. Zgo-
dzić się należy z poglądem Tadeusza Kuczyńskiego, że jest to instytucja międzyga-
łęziowa, która nie mieści się do końca ani w sferze prawa publicznego, ani w sferze 
prawa pracy660.

 Odpowiedzialność dyscyplinarna obejmuje przewinienia polegające na naru-
szeniu obowiązków pracownika NIK lub uchybieniu godności stanowiska. Ma ona 
charakter samoistny, odrębny od odpowiedzialności karnej, ponieważ jest w sposób 
szczególny nakierowana na ochronę zaufania oraz godności wykonywanego zawo-
du661. Z tego powodu jej skutkiem jest wymierzenie kary mającej wpływ bezpośred-
nio na treść stosunku pracy662. Ma ona charakter odpowiedzialności osobistej. Przed-
miotem spraw rozpoznawanych w postępowaniu dyscyplinarnym są delikty dyscypli-
narne obejmujące naruszenie obowiązków pracownika NIK oraz uchybienie godności 
stanowiska. Próżno szukać legalnej definicji tych pojęć. W doktrynie podkreśla się 
nawet, że delikty dyscyplinarne są ustawowo niedookreślone663. Obiektywną trud-
ność w zdefiniowaniu lub choćby wskazaniu katalogu przewinień dostrzegł Trybunał 
Konstytucyjny stwierdzając, że „Cechą charakterystyczną deliktów dyscyplinarnych  
(w odróżnieniu od przestępstw określonych w Kodeksie karnym) jest brak możliwo-
ści precyzyjnej typizacji tych czynów zabronionych. Pozostają one ustawowo niedo-
określone z uwagi na obiektywną niemożność stworzenia wyraźnego katalogu zacho-
wań zagrażających należytemu wykonywaniu konkretnych obowiązków służbowych, 
godzących w dobro danej służby, lub zachowaniu godności zawodu.”664. W tej sytuacji 
przed dużym wyzwaniem stoją organy orzekające, które muszą sprecyzować przed-
miot odpowiedzialności w oparciu o ustalenia faktyczne.

660 T. Kuczyński, O odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników, Państwo i Prawo 2003/9, s. 145 i n. 
O publicznoprawnym charakterze odpowiedzialności dyscyplinarnej może świadczyć to, że jest ona 
elementem sprawowania funkcji publicznej. Odnosi się ona przecież nie tylko do obowiązków pra-
cowniczych, lecz także do godności urzędu.

661 Patrz wywód TK zawarty w wyroku z 1 grudnia 2010 r., K 41/07, poświęcony sprawom sądowej kon-
troli postępowań dyscyplinarnych wobec adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów, 
opubl. http://otkzu.trybunal.gov.pl/2012/6A/66.

662 Por. H. Szewczyk, Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warszawa 2010, s. 237–238.
663 A. Herzog: Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratorów – co trzeba zmienić?, Prokuratura i Prawo 

2013/12, s. 7.
664 Wyrok z 2 września 2008 r., K 35/06, opubl. LEX nr 425886 oraz powołane tam orzecznictwo.
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Warunkiem przypisania kontrolerowi odpowiedzialności jest bezprawność jego 
zachowania się. Bezprawność polega na zachowaniu się niezgodnym z normą praw-
ną, która wyraża określony nakaz lub zakaz. Zatem przewinieniem dyscyplinarnym 
jest tylko bezprawne zaniechanie wykonania lub wykonanie w sposób nienależy-
ty konkretnego obowiązku, przy czym poziom należytego wykonania obowiązku 
i wymagań z tym związanych jest adekwatny do prestiżu i autorytetu tego zawodu. 
Trudność przy kwalifikowaniu konkretnego zachowania jest tym większa, że okre-
ślenia użyte w ustawie o NIK dla scharakteryzowania obowiązków pracownika NIK, 
o których była już mowa w tym rozdziale, są ogólne i często niedookreślone. Daje 
to w praktyce dość duży margines swobody w interpretowaniu zdarzeń i ich ocenia-
niu. Poziom wymagań stawianych przedstawicielom zawodu związany jest z presti-
żem danej profesji.

Odpowiedzialność dyscyplinarna opiera się na kilku podstawowych zasadach 
właściwych dla odpowiedzialności osobistej665. Podstawową jest zasada winy. Dzia-
łanie lub zaniechanie kontrolera, który dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, 
musi być zawinione. W grę wchodzi zarówno umyślność, jak i nieumyślność, przy 
czym rodzaj i stopień zawinienia mają wpływ na wymiar kary.

Obwinionemu przysługuje prawo do obrony na każdym etapie postępowania dys-
cyplinarnego. Jest to gwarancja, że jego uprawnienia w postępowaniu będą prze-
strzegane. Obwiniony może korzystać ze swego prawa i bronić się sam, a może też 
ustanowić obrońcę. Obrońcą może być mianowany kontroler NIK albo adwokat usta-
nowiony w sprawie. Z ustawowej regulacji zawartej w art. 97a ust. 6 ustawy o NIK 
wynika, że obwiniony może wybrać sobie tylko jednego obrońcę. Taki pogląd został 
też wyrażony w judykaturze666. Warto zaznaczyć, że co do zasady w postępowaniu 
dyscyplinarnym nie występuje obrona z urzędu. Tylko w wypadku, gdy obwiniony 
co najmniej trzykrotnie nie stawił się na rozprawę i celowo uchyla się od udziału 
w niej, aby uniknąć odpowiedzialności, wyznacza mu się obrońcę i prowadzi rozpra-
wę. Chodzi o to, by zapobiec przedawnieniu orzekania w sprawie.

Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu dyscyplinar-
nym obowiązuje zasada domniemania niewinności. Występujących w sprawie i nie-
dających się rozstrzygnąć wątpliwości nie można tłumaczyć na niekorzyść obwinio-

665 Szerzej zasady te zostały omówione w artykule E. Jarzęckiej-Siwik, B. Skwarki: Odpowiedzialność dys-
cyplinarna mianowanych kontrolerów NIK – znowelizowana ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli, Kon-
trola Państwowa 2014/4, s. 41–48.

666 Patrz wyrok WSA w Warszawie z 15 grudnia 2016 r., II SA/Wa 1233/16, w którym sąd stwierdził: 
„W art. 97a ust. 6 ustawy o NIK przyznano obwinionemu prawo do ustanowienia obrońcy, wskazując, 
iż może nim być mianowany kontroler albo adwokat. Przepis ten zawiera tzw. dyzjunkcję (inaczej al-
ternatywę rozłączną) – słowo „albo” – umożliwiające wybór tylko jednego z dwóch obrońców.”. Opubl. 
w CBOSA. Odmienny pogląd wyraził w tej sprawie Ł. Róg, Prawo do obrony mianowanych kontrolerów, 
Kontrola Państwowa 2017/1, s. 36–37.
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nego (in dubio pro reo). Oznacza to, że rozstrzygnięcie, czy zachowanie mianowane-
go kontrolera nosi znamiona przewinienia dyscyplinarnego, nie może opierać się 
na uprawdopodobnieniu.

Ocena zebranych w sprawie dowodów powinna być odpowiednia. Nie może 
tu być dowolności. Dlatego obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów, w któ-
rej istotne są wiedza i doświadczenie życiowe. Przy ocenie dowodów trzeba wziąć 
pod uwagę także sytuację w miejscu pracy, w tym organizację pracy i relacje między 
pracownikami.

Organami orzekającymi o odpowiedzialności dyscyplinarnej są Komisja Dyscy-
plinarna i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna. Orzekają one w zespołach trzyoso-
bowych, a w ich składzie zasiadają jedynie mianowani kontrolerzy, powołani przez 
Prezesa NIK na kadencję, która trwa 3 lata. Członkowie komisji muszą dawać rękoj-
mię należytego wykonywania obowiązków. Jest to niezwykle istotne z tego powodu, 
że orzekają oni na zasadzie niezawisłości667 (art. 97a ust. 4 ustawy o NIK). Mają więc 
swobodę w orzekaniu i samodzielnie rozstrzygają zagadnienia faktyczne i prawne. 
Są związani jedynie przepisami prawa i prawomocnym orzeczeniem sądu stwier-
dzającym winę obwinionego. Oznacza to, że ani Prezes NIK, ani żaden inny przeło-
żony kontrolera nie mogą wpływać na treść wydawanych orzeczeń. Zasada ta daje 
gwarancję niezależnego, bezstronnego i sprawiedliwego rozstrzygania spraw dys-
cyplinarnych.

Odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne nie może ciążyć obwinionemu 
w nieskończoność. Dlatego postępowanie w tych sprawach ma wyznaczone przez 
ustawodawcę ramy czasowe i nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia 
uzyskania przez dyrektora właściwej kontrolnej jednostki organizacyjnej NIK, czyli 
bezpośredniego przełożonego kontrolera, lub Prezesa NIK wiadomości o popełnio-
nym przewinieniu (przedawnienie ścigania). Druga data graniczna dotyczy zakoń-
czenia postępowania prawomocnym orzeczeniem nie później niż po upływie 3 lat 
od popełnienia przewinienia, chyba że czyn zawiera również znamiona przestępstwa 
(przedawnienie karalności). W tym ostatnim wypadku przedawnienie dyscyplinar-
ne nie może nastąpić wcześniej niż przewidziano to w przepisach kodeksu karnego.  
We wskazanych ramach czasowych musi się zmieścić rozpoznanie sprawy przez ko-
misje dyscyplinarne łącznie z wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie. 
Przekroczenie tych ram powoduje konieczność umorzenia postępowania. Trzeba 
zaznaczyć, że dla przedawnienia ścigania nie ma znaczenia fakt uzyskania informa-

667 Przy niezawisłości chodzi o stworzenie orzekającemu „takiej sytuacji, by w wykonywaniu swoich czyn-
ności mógł podejmować bezstronne decyzje, w sposób zgodny z własnym sumieniem i zabezpieczony 
przed możliwością jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich nacisków zewnętrznych” – L. Garlic-
ki: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom IV, Wydawnictwo Sejmowe 2005, komentarz 
do art. 178, s. 3.
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cji o przewinieniu dyscyplinarnym przez innego przełożonego lub pracownika. Inną 
kwestią jest oczywiście przekazanie takiej informacji przełożonym dyscyplinarnym. 
Terminy określające przedawnienie mają charakter zawity. Oznacza to, że błędna oce-
na czynu w kontekście odpowiedzialności dyscyplinarnej nie powoduje żadnych kon-
sekwencji w postaci przywrócenia terminu wszczęcia postępowania lub wydłużenia 
terminu karalności668.

Decyzja o wszczęciu postępowania zawsze zależy od Prezesa NIK. Przy tym nie 
każda wiadomość o przewinieniu powinna powodować wszczęcie postępowania. 
Chodzi przede wszystkim o informacje na tyle wiarygodne, aby przełożony dyscy-
plinarny miał uzasadnione przekonanie, że taki czyn zaistniał. Nie można szafować 
nadmiernie tą instytucją prawną. Przecież samo podejrzenie popełnienia deliktu dys-
cyplinarnego ma znaczenie zarówno dla autorytetu instytucji, jak i dla kontrolera. Dla 
uzyskania przekonania, czy faktycznie zaistniało zdarzenie mające znamiona deliktu 
dyscyplinarnego, Prezes NIK może polecić kontroli wewnętrznej przeprowadzenie 
postępowania wyjaśniającego.

Dla zabezpieczenia prawidłowego toku pracy jednostki kontrolnej w wypadku, 
gdy okoliczności popełnienia przewinienia mogą wpływać na wykonywanie przez 
kontrolera zadań, Prezes NIK po wszczęciu postępowania dyscyplinarnego może za-
wiesić kontrolera w czynnościach służbowych (art. 97a ust. 7 ustawy o NIK). Decyzja 
taka pozwala na uniknięcie zarzutu nierzetelności działania organu kontroli, ponie-
waż zawieszony kontroler jest odsunięty od zadań kontrolnych. Nie jest to równo-
znaczne ze zwolnieniem tego kontrolera z obowiązku świadczenia pracy. Zawieszony 
kontroler może przecież wykonywać szereg czynności innych niż związane bezpo-
średnio z badaniami kontrolnymi. Może np. zbierać dane i je analizować pod kątem 
ich wykorzystania do przygotowania programu kontroli czy też wykonywać czynno-
ści kancelaryjne związane z porządkowaniem i archiwizowaniem dokumentacji kon-
trolnej. Okres zawieszenia nie powinien trwać dłużej niż 6 miesięcy, zaś w wypad-
kach szczególnie uzasadnionych – 12 miesięcy, i z reguły powinien wystarczyć do za-
kończenia postępowania. W okresie zawieszenia kontrolerowi przysługują wszystkie 
świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

W postępowaniu dyscyplinarnym zapewnione zostało prawo do sądu (art. 45 
ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji). Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że „gwarancją 
poszanowania praw i wolności obwinionego jest zapewnienie kontroli sądowej orze-
czeń w sprawach dyscyplinarnych. We wszystkich postępowaniach o charakterze re-
presyjnym prawo do sądu pełni rolę szczególną, gwarantującą kontrolę poszanowa-
nia praw i wolności obywatelskich przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”669. 

668 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 366.
669 Wyrok TK z 11 września 2001 r., SK 17/00, opubl. http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=2&do-

kument=990&sprawa=3363.
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Obwiniony, który nie zgadza się z orzeczeniem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, 
może wnieść skargę do sądu administracyjnego (art. 97n ustawy o NIK). Sprawa dys-
cyplinarna będzie wtedy poddana kontroli sądowej w oparciu o kryterium legalno-
ści i rozpatrywana jako sprawa sądowoadministracyjna. Ustalając taki tryb kontroli 
prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych, ustawodawca chciał „zapewnić spójność 
zasad w zakresie kontroli sądowej rozwiązywania sporów wynikłych ze stosunków 
pracy z mianowanymi kontrolerami NIK. W myśl art. 96 ustawy o NIK, od decyzji 
Prezesa NIK w sprawach określonych w art. 92 i 93 ustawy, dotyczących rozwiązania 
stosunku pracy z mianowanym kontrolerem, przysługuje odwołanie do sądu admini-
stracyjnego.”670. Koresponduje to zwłaszcza z sytuacją, gdy na skutek prawomocne-
go orzeczenia kary wydalenia z pracy w NIK wygasa stosunek pracy z mianowanym 
kontrolerem. Sąd administracyjny, rozpoznając wówczas skargę na takie orzeczenie 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, pośrednio dokonuje kontroli legalności dzia-
łań, które doprowadziły do wygaśnięcia stosunku pracy z mianowanym kontrolerem.

Komisja dyscyplinarna w orzeczeniu powinna zawrzeć wszystkie istotne elemen-
ty, w tym wskazać kwalifikację prawną i dokładny opis czynu, którego popełnienie 
przypisuje obwinionemu671.

Jednocześnie uznając winę obwinionego, komisja powinna orzec jedną z kar okre-
ślonych przez ustawodawcę w art. 97a ust. 2 ustawy o NIK. Przewidziany w tym 
przepisie katalog kar jest zamknięty i obejmuje karę: upomnienia, nagany, nagany 
z pozbawieniem możliwości podwyższania wynagrodzenia i awansowania na wyższe 
stanowisko służbowe przez okres do 2 lat, przeniesienia na niższe stanowisko służ-
bowe z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego nie więcej niż o 20% 
przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i najbardziej dolegliwą – karę wydalenia z pra-
cy w NIK. Należy podkreślić, że poszczególne rodzaje kar nie zostały przypisane 
do konkretnych przewinień dyscyplinarnych. Dodatkowo przy orzekaniu jest zakaz 
łączenia kar dyscyplinarnych, co powoduje, że za konkretny czyn można orzec tylko 
jedną karę i to taką, która będzie współmierna do przewinienia. Jeżeli obwinionemu 
przypisano zawinione popełnienie kilku deliktów dyscyplinarnych komisja wymie-
rza jedną karę za wszystkie przewinienia łącznie. Wymierzając karę, komisja powin-
na baczyć, aby kara spełniała jednocześnie funkcję represyjną, ale i wychowawczą.

Dysponentem postępowania dyscyplinarnego jest Prezes NIK. To on wyznacza 
rzecznika dyscyplinarnego i poleca wszczęcie postępowania. Prezes NIK wskazu-
je granice postępowania, gdyż określa, jakie przewinienie jest jego przedmiotem,  
a w postępowaniu przed komisją – może nakazać cofnięcie wniosku o ukaranie.  

670 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (druk sejmowy nr 1349), 
opubl. na stronie www.sejm.gov.pl, s. 8.

671 Na temat treści orzeczenia czytaj więcej R. Padrak, Postępowanie dyscyplinarne w Najwyższej Izbie 
Kontroli – orzeczenie o ukaraniu, Kontrola Państwowa 2016/3, s. 23–35.



305 

Bez decyzji Prezesa NIK rzecznik nie może rozszerzyć zarzutów wobec obwinionego, 
nawet jeśli przemawiają za tym okoliczności faktyczne. Takie kompetencje Prezesa 
przemawiają za istnieniem skargowości w postępowaniu dyscyplinarnym672. Komi-
sja dyscyplinarna nie może sama wszcząć i przeprowadzić postępowania ani konty-
nuować postępowania po cofnięciu wniosku o ukaranie.

Rzecznikiem dyscyplinarnym jest wyznaczony przez Prezesa NIK mianowany 
kontroler z wykształceniem prawniczym. Jest to wymóg ustawowy, bo chodzi o ści-
słe przestrzeganie procedury i zapewnienie przestrzegania gwarancji procesowych 
obwinionego. Rzecznik jest odpowiednikiem oskarżyciela publicznego w postępowa-
niu karnym. Jego pierwsza czynność procesowa, tj. postanowienie o wszczęciu po-
stępowania dyscyplinarnego, przerywa bieg terminu przedawnienia ścigania prze-
winienia dyscyplinarnego. O wszczęciu postępowania rzecznik musi powiadomić ob-
winionego, jego bezpośredniego przełożonego oraz dyrektora jednostki właściwej 
w sprawach osobowych. Dalej rzecznik zbiera materiał dowodowy i ustala okolicz-
ności faktyczne sprawy. Jeżeli materiał dowodowy dostatecznie uzasadnia, że ob-
winiony dopuścił się czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne, to rzecznik 
sporządza i ogłasza obwinionemu postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz 
przyjmuje od obwinionego wyjaśnienia. Postępowanie prowadzone przez rzeczni-
ka kończy się zaznajomieniem obwinionego z materiałem dowodowym, a następnie 
przedstawieniem Prezesowi NIK do zatwierdzenia wniosku o ukaranie albo postano-
wienia o umorzeniu postępowania. Wniosek zatwierdzony przez Prezesa NIK wraz 
z dowodami rzecznik przesyła komisji dyscyplinarnej, a odpis wniosku doręcza ob-
winionemu i obrońcy, jeżeli jest ustanowiony w sprawie.

W postępowaniu przed komisją dyscyplinarną rzecznik i obwiniony są stronami 
postępowania. Komisja rozpatruje sprawę na rozprawie, która jest jawna dla mia-
nowanych kontrolerów673. W toku rozprawy komisja przeprowadza dowody zgod-
nie z zasadą bezpośredniości. Nie jest związana wnioskiem o ukaranie w zakresie 
dowodów wskazanych przez rzecznika i może na rozprawie dopuścić inne dowody 
zgłoszone przez strony. Sama również posiada inicjatywę dowodową. Po zamknię-
ciu rozprawy i odbyciu narady komisja wydaje orzeczenie o ukaraniu, uniewinnieniu 
albo o umorzeniu postępowania. Ogłoszenie orzeczenia zwykle następuje po odbyciu 
narady, ale w wypadkach szczególnych może być odroczone na czas nie dłuższy niż 3 
dni (art. 97j ustawy o NIK). Po ogłoszeniu orzeczenia powinny zostać podane ustnie 
motywy rozstrzygnięcia. Niezależnie od tego, orzeczenie należy uzasadnić na piśmie. 

672 Patrz szerzej Ł. Róg, Zasada skargowości w postępowaniu dyscyplinarnym NIK, Kontrola Państwowa 
z 2016/4, s. 31–32.

673 Szerzej o zasadzie jawności pisał Ł. Róg, Zasada jawności i jej ograniczenia w postępowaniu dyscypli-
narnym wobec kontrolerów NIK, Kontrola Państwowa z 2017/2, s. 10–17. Patrz także E. Jarzęcka-Si-
wik, B. Skwarka, Odpowiedzialność dyscyplinarna…, dz. cyt., s. 57–58.
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Pisemne uzasadnienie sporządza i podpisuje przewodniczący zespołu orzekającego. 
Pisemne orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom postępowania w ter-
minie 14 dni od daty ogłoszenia.

Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. Stronom postępowania 
od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej przysługuje odwołanie do organu II instancji, 
którym jest Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna. Odwołanie wnosi się za pośrednic-
twem przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej (a nie przewodniczącego zespołu 
orzekającego), w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Je-
żeli odwołanie spełnia wymogi ustawowe, czyli zostało wniesione w terminie i przez 
osobę uprawnioną, a także nie ma braków formalnych wymaganych dla pisma proce-
sowego i nie zostało cofnięte, to sprawa merytorycznie rozpoznawana jest ponownie 
przez organ II instancji. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna nie zajmuje się tylko od-
wołaniem, ale rozpatruje całą sprawę. Oczywiście nie musi ponownie przeprowadzać 
wszystkich dowodów. Ocenia materiał zgromadzony w aktach sprawy, ale może też 
dopuścić dodatkowe dowody. W postępowaniu w II instancji stosuje się odpowiednio 
te same zasady postępowania jak przed komisją pierwszej instancji (art. 97n ust. 4 
ustawy o NIK).

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna kończy rozpoznanie sprawy orzeczeniem, 
w którym może:

– utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie,
– uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i w tym zakresie wydać 

nowe orzeczenie,
– uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę Komi-

sji Dyscyplinarnej do ponownego rozpatrzenia w innym składzie.
Komisja dyscyplinarna (a przed przekazaniem wniosku o ukaranie także rzecz-

nik dyscyplinarny) może również wydać postanowienie o umorzeniu postępowania 
dyscyplinarnego, gdy prowadzenie tego postępowania jest niedopuszczalne albo bez-
przedmiotowe. Ustawa o NIK nie reguluje przesłanek umorzenia postępowania, za-
tem należy w tym zakresie stosować odpowiednio regulację zawartą w przepisach 
kpk – zgodnie z art. 97p ustawy o NIK. Na tej podstawie odpowiednie zastosowanie 
w postępowaniu dyscyplinarnym znajdą przesłanki wskazane w art. 17 kpk, a wśród 
nich m.in. znikoma społeczna szkodliwość czynu czy przedawnienie karalności prze-
winienia dyscyplinarnego674.

 Przy orzekaniu w drugiej instancji obowiązuje zakaz pogarszania sytuacji obwi-
nionego (reformationis in peius), jeżeli orzeczenie nie zostało zaskarżone na jego nie-
korzyść. Tylko w wypadku wniesienia orzeczenia na niekorzyść obwinionego zespół 

674 Więcej na temat przesłanek umorzenia postępowania dyscyplinarnego patrz R. Padrak, Umorzenie 
postępowania dyscyplinarnego w NIK, Kontrola Państwowa z 2017/5, s. 32–42.
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orzekający może orzec karę surowszą od orzeczonej w pierwszej instancji (art. 97n 
ust. 2 ustawy o NIK). Nie może jednak uznać winy w sytuacji, gdy w pierwszej instan-
cji obwiniony został uniewinniony. W tym zakresie zastosowanie będzie miała reguła 
ustalona w art. 454 § 1 kpk675, bowiem zgodnie z art. 97p ustawy o NIK w sprawach 
nieuregulowanych stosować należy odpowiednio przepisy kpk. Zatem w razie ist-
nienia podstaw do uznania winy obwinionego Komisja powinna uchylić orzeczenie 
i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia. Oczywiście przy wniesieniu odwoła-
nia na niekorzyść obwinionego Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna może złagodzić 
orzeczoną wcześniej karę, w tym orzec karę łagodniejszego rodzaju676. Orzeczenie 
to kończy postępowanie w zwykłym trybie. Jak już wcześniej wspomniałam, obwi-
nionemu służy na to orzeczenie skarga do sądu administracyjnego.

Warto wspomnieć, że w postępowaniu dyscyplinarnym w NIK za przewinienia 
mniejszej wagi istnieje możliwość ukarania mianowanego kontrolera przez przeło-
żonego upomnieniem na piśmie. O tym, czy można w danej sprawie mówić o „mniej-
szej wadze” przewinienia, decydują przełożeni dyscyplinarni. Ukarany nie musi go-
dzić się na takie uproszczone załatwienie sprawy i może wnieść sprzeciw. Sprzeciw 
nie wymaga uzasadnienia. Skutkuje on wszczęciem zwykłego postępowania dyscypli-
narnego (art. 97b ustawy o NIK). Brak sprzeciwu powoduje rozpoczęcie biegu rocz-
nego terminu do zatarcia ukarania. Taki uproszczony i przyspieszony tryb ukarania 
kontrolera ogranicza formalizm postępowania i zwiększa jego skuteczność.

Odpis prawomocnego orzeczenia o ukaraniu karą dyscyplinarną jest dołączony 
do akt osobowych kontrolera aż do zatarcia ukarania. Zgodnie z art. 97o ust. 2 usta-
wy o NIK, następuje to z mocy prawa po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się 
orzeczenia o ukaraniu. Po upływie tego okresu trzeba usunąć odpis orzeczenia o uka-
raniu z akt osobowych i zniszczyć go. Zatarcie ma bowiem ten skutek, że uznaje się 
orzeczoną karę za niebyłą. Okres potrzebny do zatarcia ukarania może być skrócony 
do 2 lat na wniosek ukaranego. Decyduje o tym Prezes NIK. Z kolei zatarcie najsurow-
szej kary, czyli kary wydalenia z pracy w NIK, jest możliwe tylko na wniosek ukara-
nego i dopiero po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia.

Na koniec uwag o odpowiedzialności dyscyplinarnej trzeba wskazać, że sforma-
lizowana procedura wdrażania tej odpowiedzialności stwarza gwarancje rzetelności 
i zachowania uprawnień procesowych obwinionego. Mankamentem jest długotrwa-
łość postępowania, co z kolei rodzi obawy w kontekście skuteczności tego rodzaju 
odpowiedzialności i stwarza poczucie bezkarności deliktów dyscyplinarnych.

675 Przepis ten stanowi, że sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który został uniewinniony 
w pierwszej instancji lub co do którego w pierwszej instancji umorzono lub warunkowo umorzono 
postępowanie.

676 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Odpowiedzialność dyscyplinarna…, dz. cyt., s. 57.
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4.3. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie dóbr osobistych

Dane publikowane w dokumentach pokontrolnych, dotyczące działalności pod-
miotów kontrolowanych, spotykają się często z dużym zainteresowaniem opinii pu-
blicznej. Sprawia to, że mają one szczególną ostrość oddziaływania. W tej sytuacji 
negatywna ocena, zwłaszcza w wypadku działalności przedsiębiorców, może prowa-
dzić do powstania szkody majątkowej po stronie kontrolowanej jednostki. Jeżeli taka 
ocena nie znajdowałaby podstaw w ustaleniach faktycznych lub z innych powodów 
byłaby nieuprawniona, jednostka kontrolowana może dochodzić od Izby odszkodo-
wania na zasadach ogólnych.

W grę może też wchodzić naruszenie dobrego imienia przedsiębiorcy albo osób 
działających w jego imieniu czy też marki prowadzonej przez nich firmy. Stwierdze-
nie naruszenia przez nich prawa czy wskazanie, że podjęte decyzje były niegospodar-
ne, może godzić w zaufanie potrzebne do zajmowania określonego stanowiska lub 
funkcjonowania na rynku. Roszczenie, które można wtedy zgłosić, dotyczy ochrony 
dóbr osobistych. Wytaczając powództwo o ochronę dóbr osobistych, kontrolowany 
musi się liczyć z koniecznością wykazania istnienia interesu prawnego związanego 
z faktycznym naruszeniem dóbr osobistych oraz z bezprawnością takiego działania.

W myśl art. 24 § 1 kc ochrona dóbr osobistych przysługuje w razie wykazania, 
iż działanie naruszające dobro osobiste było bezprawne. Nie jest bezprawne działa-
nie podejmowane w ramach porządku prawnego, to jest działanie dozwolone przez 
obowiązujące przepisy prawa, wykonywanie prawa podmiotowego, działanie za zgo-
dą pokrzywdzonego bądź działanie w obronie uzasadnionego interesu677. W procesie 
o ochronę dóbr osobistych to pozwany musi wykazać, że jego działanie nie było bez-
prawne. Zatem po stronie pozwanego jest konieczność udowodnienia, że czynności 
przez niego podjęte miały podstawę i mieściły się w granicach dozwolonych prawem.

Zaznaczyć tu trzeba, że powództwo o ochronę dóbr osobistych może zostać skie-
rowane przeciwko Izbie, ale pozwanym może być również kontroler, którego czyn-
ności służbowe były podstawą do sformułowania roszczenia. Pozwani muszą wdać 
się w spór sądowy i wykazać brak podstaw do zasądzenia powództwa.

Właściwie można powiedzieć, że prawidłowo przeprowadzona kontrola powinna 
wyłączyć odpowiedzialność cywilną w zakresie ochrony dóbr osobistych. Prawdziwe 
ustalenia kontrolne, obiektywna i wyważona ocena oraz prawidłowo wykonane czyn-
ności kontrolne uchronią kontrolera oraz NIK przed zarzutem bezprawności dzia-
łania i odpowiedzialnością za naruszenie dóbr osobistych. Odpowiedzialność taka 
może więc zachodzić tylko w wypadkach wyjątkowych, związanych ze szczególnie 
rażącym naruszeniem przepisów o postępowaniu kontrolnym. W innym razie stoso-

677 Wyrok Sądu Najwyższego z 19 października 1989 r., CR 419/89, opubl. w LEX nr 8996; por. też  
Z. Radwański: Glosa do wyroku SN z dnia 14 maja 2003 r. I CKN 463/01, opubl. w OSP 2004/2, poz. 22.
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wanie tego trybu mogłoby przerodzić się w swoisty rodzaj nieuprawnionego kwe-
stionowania stanowiska NIK wyrażonego w dokumentach kontrolnych.

NIK jest zobligowana do publikowania wyników kontroli. Taki obowiązek został 
określony w art. 10 ustawy o NIK oraz w przepisach ustawy o dostępie do informa-
cji publicznej. Upublicznianie danych o wynikach kontroli stanowi realizację konsty-
tucyjnej zasady jawności życia publicznego, z tym zastrzeżeniem, że zakres publiko-
wanych informacji musi uwzględniać ochronę prywatności i danych stanowiących 
tajemnicę ustawową. Spełnienie tych warunków, co do zasady, eliminuje zarzut bez-
prawności działania. Należy przy tym podkreślić, że publikowanie prawdziwych da-
nych o nieprawidłowym działaniu podmiotów kontrolowanych nie może być ocenia-
ne w kategoriach naruszenia dóbr osobistych. Prawdziwość ustaleń powinna zawsze 
wynikać z dokumentów wskazujących na przeprowadzone dowody. Niepochlebne in-
formacje w przestrzeni publicznej powodują określone przykrości, ale przecież nie 
są naruszeniem prawa do prywatności. Warto przytoczyć tu wyrok Sądu Apelacyj-
nego w Warszawie z 10 czerwca 2008 r., VI ACa 1648/07, z którego wynika, że opu-
blikowanie informacji o naruszaniu określonych wartości w działalności publicznej 
lub w życiu prywatnym przez osobę, której działalność publiczna wiąże się z ich pre-
zentacją, pozbawione jest cech bezprawności678. Tym samym również działania kon-
trolerów NIK związane z ujawnieniem prawdziwych danych o nieprawidłowościach 
wykrytych w toku kontroli nie mogą być traktowane jako działania bezprawne.

Oceny formułowane w dokumentach kontrolnych muszą być wyważone. Wszczy-
nanie sporu o ochronę dóbr osobistych czasami wynika właśnie z tego powodu, 
że osoby odpowiedzialne za kontrolowaną działalność, której dotyczy negatywna 
ocena, czują się dotknięte opublikowanymi informacjami. Dolegliwość związana 
z taką oceną ma często wymiar subiektywny. Dla odpowiedzialności za naruszenie 
dóbr osobistych istotny jest jednak szerszy kontekst, zwłaszcza odbiór społeczny ta-
kiej oceny. Mówiąc inaczej, nie można w dokumentach kontrolnych używać zwrotów 
dyskredytujących kontrolowanego w jego środowisku. Dotyczy to zarówno przed-
siębiorców, jak i osób pełniących funkcje publiczne. Wprawdzie krytyka funkcjona-
riuszy publicznych ma szerzej zakreślone granice niż w wypadku innych osób, jed-
nak pewna nadinterpretacja faktów, użycie nieuprawnionych porównań czy sugestii 
może godzić w dobre imię tych osób. W takich wypadkach wynik procesu może nie 
być dla kontrolera korzystny.

Zarzut bezprawności działania może w praktyce oprzeć się na twierdzeniu, 
że ustalenia faktyczne zostały dokonane niezgodnie z prawem. Czynności kontrolne 
wykonane w sposób nakazany przez prawo i zgodnie z zasadami etyki kontrolerskiej 
wyłączają bezprawność. Bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez organ wła-

678 Opubl. w Lex nr 486304.
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dzy publicznej musi się wiązać z zawinionym działaniem. Sąd Najwyższy wskazywał 
bowiem, że „ujemna ocena postępowania dokonana przez organ władzy państwowej 
w granicach jego ustawowej działalności, gdyby nawet nie była w konkretnych oko-
licznościach dostatecznie usprawiedliwiona (np. przez błędną sumę pewnych faktów 
lub ze względu na brak pełnego materiału faktycznego), nie jest oceną bezprawną”679. 
Jeżeli organ działa w ramach swych kompetencji, to jako bezprawne działanie może 
być uznane jedynie takie, które charakteryzuje się nasileniem złej woli lub umyślno-
ścią zniewagi. Wniosek z tego, że nie wolno dokonywać ustaleń wybiórczo, jedno-
stronnie i pod z góry założoną tezę.

Bezprawność działań kontrolera może być wynikiem podejmowania czynności 
niedozwolonych, np. podsłuchu, fałszowania dokumentów czy wykroczenia poza 
ustawowy zakres kontroli określony w art. 2 i 3 ustawy o NIK. Za działanie bezpraw-
ne może również być uznane dokonanie oceny podmiotu kontrolowanego według 
kryteriów kontroli, które nie mogą być wobec niego zastosowane, na przykład oce-
nianie prywatnego przedsiębiorcy pod względem rzetelności działania.

Reasumując, warunkiem oddalenia powództwa kontrolowanego o ochronę dóbr 
osobistych jest to, aby informacje podane przez kontrolera w dokumentach kontrol-
nych były prawdziwe i udokumentowane, a oceny sformułowane w sposób odpowie-
dzialny, bez przekroczenia granic wyznaczonych zakresem kontroli.

4.4. Odpowiedzialność za mienie

Pracę kontrolerów wspomagają różne systemy i urządzenia elektroniczne. W za-
sadzie trudno jest sobie wyobrazić w dzisiejszej dobie wykonywanie licznych za-
dań służbowych bez wspomagania informatycznego. Dlatego kontrolerzy otrzymują 
od pracodawcy urządzenia pozwalające korzystać z systemów teleinformatycznych. 
Sprzęt postawiony do dyspozycji kontrolerów jest im powierzany z obowiązkiem 
zwrotu albo do wyliczenia się (art. 124 kp).

Powierzenia mienia z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się nie można mylić 
z przekazaniem pracownikowi materiałów i przedmiotów, które są wyposażeniem 
niezbędnym do wykonywania pracy i bez użytkowania których trudno byłoby reali-
zować zadania służbowe. Chodzi tu o rzeczy, z których korzysta wielu pracowników 
jednostki, np. materiały biurowe, meble biurowe czy urządzenia, takie jak fax czy kse-
rokopiarka. Zgodnie z regulaminem pracy, dyrektor jednostki organizacyjnej zapew-
nia zaopatrzenie pracowników jednostki w sprzęt i materiały niezbędne do wykony-
wania przez nich pracy. Za ten sprzęt i materiały oddane pracownikowi do dyspozy-
cji na czas wykonywania pracy ponosi on odpowiedzialność materialną, jeśli wsku-

679 Patrz powołany wyżej wyrok SN z 19 października 1989 r., CR 419/89.
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tek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej 
winy wyrządził pracodawcy szkodę. Odpowiedzialność ta jest limitowana do rzeczy-
wistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania 
lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Odszkodowanie nie może przewyższać 
kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wy-
rządzenia szkody. Ciężar udowodnienia zaistnienia przesłanek tej odpowiedzialno-
ści spoczywa na pracodawcy.

Inaczej jest w wypadku powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwro-
tu lub wyliczenia się. W wypadku kontrolerów chodzi głównie o sprzęt komputero-
wy, telefony służbowe, zaliczki na pokrycie wydatków związanych z podróżą służ-
bową, a nawet samochody. Dla ustalenia odpowiedzialności za mienie powierzone 
niezbędne jest wykazanie, że mienie to zostało pracownikowi prawidłowo powierzo-
ne680. W tym wypadku pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą 
w tym mieniu. Postępowanie dowodowe w tym wypadku jest dla pracodawcy o wie-
le łatwiejsze. W razie niezwrócenia lub nierozliczenia mienia pracodawca nie musi 
wykazywać zawinienia pracownika. Powinien natomiast określić wysokość szkody 
i wykazać prawidłowe powierzenie mienia. Najprościej wykazać to przez istnienie 
pisemnej umowy o odpowiedzialności materialnej wraz z dokumentem przekazania 
mienia do zwrotu lub wyliczenia się. 

680 E. Staszewska, Odpowiedzialność pracownicza, Warszawa 2013, s. 87–89.
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V.1. Ochrona danych wynikająca z tajemnicy kontrolerskiej

1.1. Pojęcie i cele tajemnicy kontrolerskiej

Potrzeba ochrony informacji występuje w wielu sferach życia. Dotyczy ona za-
równo interesu prywatnego, jak i interesu publicznego. Pracownicy NIK w związku 
z wykonywaną pracą mają dostęp do różnego rodzaju informacji. Ustawodawca do-
strzegł potrzebę ochrony wszystkich informacji, z którymi zapoznał się pracownik 
NIK w związku z wykonywaniem zadań służbowych, i dlatego zdecydował o wpro-
wadzeniu w ustawie o NIK tajemnicy kontrolerskiej. Nazwa może się wydawać tro-
chę myląca, ponieważ ochrona wynikająca z tej tajemnicy jest dużo szersza niż tylko 
w odniesieniu do spraw związanych bezpośrednio z postępowaniem kontrolnym. Ta-
jemnica ta wiąże wszystkich pracowników NIK i rozciąga się na wszystkie informacje 
dotyczące wykonywanej pracy, oczywiście z wyłączeniem tych danych, które zostały 
zgodnie z prawem przekazane do wiadomości publicznej. Zakres tajemnicy kontro-
lerskiej jest bardzo szeroki, ale szczególnie istotną rolę odgrywa ona, a ściślej ochro-
na z niej wynikająca, w stosunku do danych zebranych w toku kontroli. Kontrola czę-
sto wnika głęboko w różne sprawy, a pozostawienie bez ochrony danych uzyskanych 
w toku czynności kontrolnych może zaszkodzić działalności kontrolowanego. W tym 
zakresie tajemnica towarzyszy całemu procesowi kontrolnemu, począwszy od plano-
wania kontroli, poprzez wykonywanie czynności kontrolnych, aż do czasu, gdy zosta-
ną ujawnione ostateczne jej wyniki lub Prezes NIK zwolni pracownika z obowiązku 
zachowania tej tajemnicy.

Ten ustawowy sekret służy konkretnym celom. Przede wszystkim wspiera prawo 
kontrolowanego do ochrony jego interesów, a przy tym ułatwia prawidłowe ustale-
nie stanu faktycznego. Mając świadomość poufności, wysoce prawdopodobne jest, 
że podmiot kontrolowany nie będzie starał się ukryć przed kontrolerem prawdzi-
wych danych i przedstawi kontrolerowi rzetelne informacje. Innym celem tajemnicy 
kontrolerskiej jest dobro służby kontrolerskiej i zapewnienie prawidłowego prze-
biegu postępowania kontrolnego. Zakaz ujawniania informacji uzyskanych w związ-
ku z wykonywaniem czynności służbowych zapewnia kontrolerowi spokój i ochronę 
przed zewnętrznymi naciskami. Dostęp do tych informacji jest zarezerwowany dla 
ściśle określonego kręgu osób. Ustalone prawem reglamentowanie danych eliminuje 
ich przepływ w sposób dowolny i niekontrolowany. Uzasadnieniem dla utrzymywa-
nia tajemnicy kontrolerskiej jest więc w tej sytuacji fakt, że stanowi ona przesłankę 
odmowy dostępu do chronionych informacji.
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Tajemnicą jest taka wiadomość, która nie jest dostępna szerszemu gronu osób 
i nie wolno jej rozpowszechniać. Zatem jeśli informacja została podana do wiadomo-
ści publicznej w taki sposób, że każdy zainteresowany mógł się z nią zapoznać bez 
naruszenia prawa (np. w odniesieniu do tajemnicy kontrolerskiej, uzyskując tę infor-
mację od Prezesa NIK), to nie można już mówić o tajemnicy681. Tajemnicę kontroler-
ską trzeba zaliczyć do grupy tzw. tajemnic zawodowych. Obowiązuje ona pracowni-
ka NIK, ale także są nią związane niektóre inne osoby biorące udział w czynnościach 
wykonywanych dla NIK. Jest więc elementem niezbędnym dla realizacji kompetencji 
kontrolnych NIK. Dla obiektywizmu kontrolnych ustaleń i wyników niezwykle ważne 
jest, aby do wiadomości publicznej podawane były rezultaty kontroli w wersji osta-
tecznej, a w razie potrzeby zweryfikowane w postępowaniu zastrzeżeniowym. Ta-
jemnica kontrolerska zapobiega dowolności podawania danych o przebiegu kontroli 
i prowadzeniu swoistych, indywidualnych „polityk informacyjnych”682.

1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ochrony tajemnicy kontrolerskiej

Z mocy ustawy o NIK tajemnica kontrolerska obowiązuje każdego pracownika 
NIK, a więc nie tylko kontrolera. Chronić tajemnicę, na równi z kontrolerami, muszą 
pracownicy administracyjni i obsługi zatrudnieni w biurach i w sekretariatach jed-
nostek kontrolnych. Tajemnicą związani są też członkowie Kolegium NIK, którzy nie 
są pracownikami Izby, w zakresie informacji uzyskanych w związku z rozpatrywa-
niem zastrzeżeń. Podobnie osoby powołane w charakterze biegłego lub specjalisty, 
którym udostępniono akta kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia do-
wodu potrzebnego do ustalenia stanu faktycznego, też muszą zachować w tajemnicy 
informacje, które uzyskali w związku z wykonywaniem zleconych im zadań.

Obowiązek zachowania tajemnicy kontrolerskiej może zostać nałożony postano-
wieniami umownymi. Przykładowo, osoba odbywająca w NIK staż studencki lub za-
wodowy zawiera w tej sprawie umowę i jednocześnie zobowiązuje się chronić infor-
macje uzyskane w związku z wykonywanymi zadaniami w ramach tego stażu. Taka 
sama sytuacja dotyczy wszystkich osób wykonujących np. programy informatyczne 
czy inne prace zlecone na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeśli z realizacją umo-
wy wiąże się dostęp do informacji chronionych.

Należy wyraźnie podkreślić, że związanie tajemnicą kontrolerską nie dotyczy 
podmiotów, którym przekazano dokumenty lub materiały, także te dotyczące kon-
troli. Kierownik jednostki kontrolowanej, czy też jego podwładni, nie należą do kręgu 
osób zobowiązanych do zachowania poufności takich informacji. W końcu są to in-
formacje, które głównie dotyczą ich działalności. Podobnie rzecz wygląda w wypad-

681 Szerzej patrz E. Jarzęcka-Siwik, Tajemnica ustawowo chroniona część I, Kontrola Państwowa 1998/3, s. 34.
682 Por. T. Liszcz [w:] Komentarz ..., dz. cyt., s. 199.
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ku przekazania zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia skargi lub wniosku. Adresat 
tego zawiadomienia nie jest związany tajemnicą kontrolerską, nie należy do kręgu 
osób wskazanych w art. 73 ustawy o NIK. Tajemnica kontrolerska nie wiąże także 
podmiotów prowadzących postępowanie w związku z przekazanym zawiadomie-
niem o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia czynu, za który grozi odpowiedzial-
ność ustawowa.

Przedmiotem ochrony tajemnicy kontrolerskiej są informacje uzyskane przez 
wskazane wyżej osoby w związku z wykonywaniem powierzonych im zadań. Tajem-
nica nie dotyczy tylko informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości 
w myśl art. 10 ustawy o NIK albo innych przepisów szczególnych. Zakres przedmio-
towy omawianej tajemnicy jest bardzo szeroki. Obejmuje on „wszystkie informa-
cje”, które pracownicy NIK uzyskali w związku z wykonywaniem zadań służbowych. 
Taka regulacja powoduje wiele wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu ochro-
ny. Niewątpliwie zasób danych pozyskiwanych w związku z realizacją zadań służbo-
wych pracowników NIK zależy głównie od zajmowanego stanowiska i przypisanego 
do tego stanowiska zakresu obowiązków. Jedno trzeba wyraźnie podkreślić. Tajem-
nica kontrolerska nie dotyczy jedynie danych uzyskanych lub wytworzonych w toku 
postępowania kontrolnego, czyli informacji przekazanych przez kontrolowanego oraz 
zagregowanych przez NIK wyników kontroli, w tym ocen oraz uwag i wniosków do-
tyczących stwierdzonych nieprawidłowości. Tajemnicą objęte są również dane z za-
kresu organizacji i funkcjonowania Izby.

W sposób szczególny został uregulowany przedmiot ochrony tajemnicy kontro-
lerskiej w odniesieniu do programu kontroli i tematyki kontroli doraźnej (art. 28a 
ust. 3 ustawy o NIK). Dostęp do tych dokumentów mają tylko pracownicy NIK w ra-
mach wykonywania zadań służbowych, a inne osoby mogą mieć wgląd do nich tylko 
w uzasadnionych wypadkach i za zgodą Prezesa NIK. Dokumenty wytwarzane na eta-
pie przygotowania kontroli zawierają sformułowane cele kontroli i metodykę postę-
powania. Są one swoistym przewodnikiem i instrukcją dla kontrolera wykonującego 
czynności kontrolne. Dlatego w dużej mierze decydują o efektywności kontroli. Ich 
ujawnienie mogłoby utrudnić lub wręcz uniemożliwić prawidłowe przeprowadze-
nie kontroli, zwłaszcza wtedy, gdy podmiot kontrolowany nie chce współpracować 
i przekazywać żądanych przez kontrolera materiałów dowodowych. Takie wypadki, 
choć rzadko, ale czasami w praktyce się zdarzają i dotyczą bezzasadnego kwestiono-
wania kompetencji kontrolnych lub zakresu kontroli podjętej przez NIK. Poza tym, 
bez powołanego wyżej przepisu, na gruncie przepisów o dostępie do informacji pu-
blicznej istniały wątpliwości, czy należy te dokumenty udostępniać. Przy nowelizacji 
ustawy o NIK przeważyły argumenty o wyłączeniu tych dokumentów z publicznego 
obiegu i była to słuszna decyzja. Organ kontroli nie może być całkowicie pozbawiony 
sfery dyskrecjonalności, która ułatwia podczas kontroli sprawne realizowanie zadań.
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Podstawową regułą ochrony informacji zawartych w programie kontroli lub tema-
tyce kontroli doraźnej jest ich dostępność dla pracowników Izby, jeżeli jest to zwią-
zane z realizowaniem przez nich zadań służbowych. „Zatem, nie każdy pracownik 
i nie w każdej chwili może do nich sięgać. Inne osoby niebędące pracownikami Izby 
(np. kierownik lub pracownicy jednostki kontrolowanej, parlamentarzyści, a nawet 
biegli i specjaliści) mogą zapoznać się z programem lub tematyką kontroli tylko wte-
dy, gdy jest to uzasadnione, a Prezes NIK wyrazi na to zgodę”683.

 Zrozumiała i potrzebna jest też ochrona informacji źródłowych zebranych w toku 
prowadzonych czynności kontrolnych i zgromadzonych w aktach kontroli (art. 35a 
ust. 3 i 4 ustawy o NIK). Potrzeba ochrony danych przekazywanych kontrolerom 
w czasie kontroli nie podlega dyskusji. Są to często informacje jednostkowe, decydu-
jące o powodzeniu wielu przedsięwzięć. Dane te są gromadzone w aktach kontroli, 
które stanowią uporządkowany zbiór materiałów dowodowych będących podstawą 
ustaleń faktycznych. W aktach kontroli są też inne dokumenty potwierdzające prze-
bieg postępowania kontrolnego. Można tu wymienić choćby upoważnienie do kon-
troli, jak również wystąpienie pokontrolne i materiały z rozpatrzenia zastrzeżeń. 
Akta kontroli powinny być tak skompletowane, aby można było odtworzyć przepro-
wadzone badania kontrolne.

Ochrona akt kontroli została skonstruowana w taki sposób, że w toczącym się po-
stępowaniu kontrolnym dostęp do nich mają kierownik jednostki kontrolowanej lub 
osoba przez niego upoważniona (jawność wewnętrzna) i pracownicy NIK w związ-
ku z wykonywaniem zadań służbowych. Za zgodą Prezesa NIK także innym osobom 
można udostępnić akta kontroli lub poszczególne dokumenty wchodzące w ich skład. 
Ograniczenie tego dostępu może nastąpić wtedy, gdy naruszyłoby to inne przepisy 
o tajemnicy ustawowo chronionej. Przykładowo, w aktach byłyby informacje nie-
jawne, a uprawniony do dostępu do akt nie miałby odpowiedniego poświadczenia 
bezpieczeństwa. Trzeba dodać, że ochronę akt kontroli osłabia nieco brak jednolitej 
regulacji sporządzania odpisów dokumentów w nich umieszczonych. Kontrolowa-
ny może kopie lub odpisy sporządzać na własny użytek, ale nie może żądać ich wy-
konania ani potwierdzenia za zgodność przez kontrolera. Sporządzanie kopii – bez 
względu na użytą technikę – z dokumentów w aktach kontroli przez pracowników 
NIK lub inne osoby, którym akta udostępniono, nie zostało uregulowane. Dlatego 
uważam, że ze względu na skuteczność ochrony wskazane jest odpowiednie moni-
torowanie tych czynności.

Szerszego wyjaśnienia – jak się wydaje – wymaga realizacja uprawnienia dostępu 
do akt kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej, wy-
nikającego z art. 35a ust. 3 ustawy o NIK. Uprawnienie to – moim zdaniem – przysłu-

683 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 123.
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guje niezależnie od etapu postępowania kontrolnego, jednak nie później niż do czasu 
jego zakończenia. Postępowanie kontrolne w jednostce kończy się wraz z upływem 
terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego lub doręczenia wy-
stąpienia pokontrolnego, zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrze-
żeń. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może 
realizować swoje uprawnienie przez wgląd do akt kontroli i sporządzanie z nich od-
pisów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Regulacja ta jest 
wyrazem zarówno zasady wewnętrznej jawności postępowania, jak i zasady ochrony 
praw kontrolowanego przez zagwarantowanie mu korzystania z elementów kontra-
dyktoryjności w postępowaniu kontrolnym. Za taką interpretacją art. 35a ust. 3 usta-
wy o NIK przemawia kilka argumentów. Pierwszy dotyczy miejsca, w którym usta-
wodawca uregulował uprawnienie kierownika. Znajduje się ono w rozdziale trzecim 
ustawy o NIK, zatytułowanym „Postępowanie kontrolne”. Oznacza to, że po zakoń-
czeniu postępowania to uprawnienie nie będzie skuteczne. Jest to zrozumiałe, gdyż 
stroną kontrolowaną jest jednostka, a jej kierownicy zmieniają się, i nieograniczo-
ny dostęp do akt mógłby nie zawsze dobrze służyć podmiotowi kontrolowanemu. 
Drugim argumentem jest to, że uprawnienie kierownika ma służyć realizacji celów 
postępowania kontrolnego. Po jego zakończeniu taki cel odpada. Wreszcie trzeci ar-
gument można wysunąć, porównując inne regulacje prawne. Otóż w postępowaniu 
administracyjnym ustawodawca zdecydował się przyznać stronom postępowania 
szersze uprawnienia w zakresie dostępu do akt sprawy. Przepisy postępowania ad-
ministracyjnego, mówiące o dostępie strony do akt sprawy, przewidują prawo strony 
do wglądu w akta sprawy również po zakończeniu postępowania. Zgodnie bowiem 
z art. 73 § 1 kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich nota-
tek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. 
Identyczne rozwiązanie w zakresie dostępu do akt sprawy ustawodawca wprowadził 
w art. 178 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast w art. 35a ust. 3 ustawy o NIK 
ustawodawca nie zdecydował się na podobne rozszerzenie, co prowadzi do wniosku, 
że w tym wypadku uprawnienie kierownika wygasa w momencie zakończenia po-
stępowania kontrolnego.

Kontroler NIK w związku z przygotowaniem lub przeprowadzeniem kontroli ma 
dostęp do różnych ustawowych sekretów. Siłą rzeczy musi zaistnieć tu określona 
relacja między tymi sekretami i tajemnicą kontrolerską. Wygląda ona tak, że zakre-
sy przedmiotowe różnych rodzajów tajemnic mogą się w pewnych wypadkach po-
krywać (krzyżować) z tajemnicą kontrolerską, lecz nie są one jednakowe. Tajemnica 
kontrolerska może obejmować inne tajemnice ustawowe, np. tajemnicę przedsiębior-
stwa, tajemnicę bankową lub tajemnicę skarbową. Zakres tajemnicy kontrolerskiej 
jest w postępowaniu kontrolnym szerszy, bo obejmuje wszystkie informacje uzyska-
ne w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez kontrolera. Ważne 
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jest to, że przetwarzanie w toku kontroli informacji chronionych na podstawie innych 
przepisów ustawowych nie uprawnia Izby do ich ujawniania innym podmiotom. Za-
tem Prezes NIK, zwalniając pracownika z obowiązku zachowania tajemnicy kontro-
lerskiej, nie może pozwolić na udostępnienie innych tajemnic ustawowych osobom 
nieuprawnionym. Musi tu zadziałać zasada najdalej idącej ochrony. Mówiąc inaczej, 
informacje chronione tajemnicą inną niż kontrolerska po ich wykorzystaniu w po-
stępowaniu kontrolnym mogą być udostępnione jedynie podmiotom, które na pod-
stawie przepisów statuujących dany rodzaj sekretu są uprawnione do ich uzyskania. 
W przeciwnym razie ochrona tych informacji byłaby osłabiona, a zasady ustalone 
w przepisach dotyczących poszczególnych tajemnic mogłyby być z łatwością omi-
jane. Z tych powodów każda sprawa dotycząca udostępnienia określonego rodzaju 
informacji powinna być rozpoznawana indywidualnie i zastosowanie muszą znaleźć 
regulacje prawne odnoszące się właśnie do danego rodzaju sekretu684.

Na tle „krzyżowania się” zakresów ochrony wynikającej z tajemnicy kontroler-
skiej i innych ustawowych sekretów trzeba zwrócić też uwagę na inną relację. Otóż 
przekazanie organom ścigania zawiadomienia o przestępstwie wraz z zebranymi 
w trakcie kontroli dowodami nie powoduje, że po wszczęciu postępowania karnego 
NIK jest związana tajemnicą śledztwa (art. 156 § 5 kpk) co do przekazanych wraz 
z zawiadomieniem informacji. Są one oczywiście włączone do akt postępowania kar-
nego, ale przecież NIK wiedzy o nich nie czerpała z postępowania karnego, tylko ze 
swojej działalności. Trzeba zatem oddzielać dowody uzyskane w postępowaniu przy-
gotowawczym od zebranych w postępowaniu kontrolnym. Tajemnica postępowania 
przygotowawczego rozciąga się na ustalenia jedynie tego postępowania. Nie doznaje 
więc ograniczenia, z uwagi na tę tajemnicę, dostęp do materiałów kontrolnych wy-
tworzonych przez NIK także wówczas, gdy niektóre z tych dokumentów są włączo-
ne do akt postępowania karnego. Zebrane w toku postępowania kontrolnego dowo-
dy pozostają materiałami z kontroli i o ich udostępnieniu decydują przepisy ustawy 
o NIK685.

1.3. Tryb dostępu do tajemnicy kontrolerskiej

Udostępnianie informacji chronionych tajemnicą kontrolerską zostało uzależ-
nione od zgody Prezesa NIK. Prezes jest dysponentem tej tajemnicy i jest upraw-
niony do zwolnienia pracownika NIK z obowiązku jej zachowania. Drugim podmio-
tem uprawnionym do uchylenia tajemnicy jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy 
(art. 73 ust. 4 ustawy o NIK). Sposób ustawowej regulacji wskazuje, że Prezes NIK 

684 Por. E. Jarzęcka-Siwik, Tajemnica ustawowo... cz. I, dz. cyt., s. 3 i nast.; E. Jarzęcka-Siwik, Tajemnica usta-
wowo chroniona cz. II, Kontrola Państwowa 1998/4, s. 4.

685 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 290.
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ma szersze kompetencje w zakresie uchylenia tajemnicy, ponieważ może to uczynić 
w każdym wypadku, gdy uzna to za zasadne. Tymczasem sąd będzie władny posta-
nowić o uchyleniu tajemnicy tylko wtedy, gdy sprawa byłaby przedmiotem postępo-
wania sądowego. Dlatego jako zasadę należałoby przyjąć najpierw właściwość Pre-
zesa NIK, zaś sąd będzie decydował w wypadku, gdyby Prezes NIK odmówił takiego 
zwolnienia i zagrożone byłoby korzystanie z konstytucyjnego prawa do sądu. Taka 
regulacja stawia tajemnicę kontrolerską w jednym rzędzie z tajemnicą adwokacką, 
radcowską czy dziennikarską. Jej ochrona jest więc silniejsza od tych tajemnic zawo-
dowych, które mogą być uchylone przez prokuratora na podstawie art. 180 § 1 kpk.

Obowiązek zachowania tajemnicy kontrolerskiej nie może paraliżować działal-
ności Izby. W trakcie wykonywania zadań służbowych pomiędzy pracownikami NIK 
musi następować wymiana informacji i tajemnica nie może jej skutecznie bloko-
wać. Rzecz jasna, zakres dostępu do informacji powinien być adekwatny do potrzeb. 
W kontroli koordynowanej lub kontroli dotyczącej podobnych zagadnień wymiana 
informacji jest niezbędna. Tak samo jeśli chodzi o analizę skarg i wniosków lub roz-
strzygnięcie w opinii prawnej wątpliwości interpretacyjnych co do stosowania pra-
wa w określonej sytuacji. Wszystkie te przykłady dotyczą informacji chronionych ta-
jemnicą kontrolerską. Należy jednak przyjąć, że kontrolerzy i inni pracownicy NIK 
mają dostęp do tych informacji, w tym dostęp do akt kontroli w zakresie koniecznym 
do zrealizowania zadań służbowych. Pogląd przeciwny prowadzić może do sytuacji 
absurdalnych. Trudno przecież w racjonalny sposób uzasadniać wniosek do Prezesa 
NIK o zwolnienie z tajemnicy, powołując się na konieczność wykonania zadań służ-
bowych przypisanych kontrolerowi w zakresie obowiązków.

1.4. Praktyczne problemy związane z tajemnicą kontrolerską

Przedmiot ochrony i udostępnianie tajemnicy kontrolerskiej budzi w praktyce 
wiele problemów, których rozwiązanie wymaga sięgania do różnych metod wykład-
ni prawa. Typowym przykładem jest kolizja pomiędzy obowiązkiem zachowania ta-
jemnicy i wykonaniem ustawowego obowiązku lub skorzystaniem z ustawowego 
uprawnienia. Można tu wskazać np. przekazanie zainteresowanemu zawiadomienia 
o sposobie rozpatrzenia skargi lub wniosku, złożenie zawiadomienia do właściwe-
go organu o podejrzeniu popełnienia czynu, za który grozi ustawowa odpowiedzial-
ność, złożenie zeznań w charakterze świadka lub wystąpienie do sądu w sprawach 
pracowniczych. We wskazanych sprawach odmowa zwolnienia z tajemnicy i z tego 
powodu zaniechanie wykonania obowiązku czy rezygnacja z uprawnienia jest nie 
do przyjęcia, bo prowadzi do sprzeczności systemowej. Pojawiają się więc pytania, 
czy w każdym takim wypadku musi być wyraźne zwolnienie z tajemnicy konkretnego 
pracownika. Przyjąć trzeba, że limitowanie przekazywania informacji przez pracow-
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ników NIK ma spełniać podstawową rolę, czyli zapewnić odpowiedzialne informo-
wanie o wynikach kontroli i chronić przed bezprawnym lub nieupoważnionym ujaw-
nianiem danych o działalności kontrolowanego. Czy w związku z tym można mówić 
o bezprawności działania polegającego na złożeniu zawiadomienia o przestępstwie, 
skoro taki obowiązek nałożono na instytucję publiczną w art. 304 § 2 kpk? Trudno 
sobie wyobrazić, aby przekazanie organom ścigania materiałów dowodowych uznać 
za działania nieuprawnione. Owszem, można powiedzieć, że obowiązek denuncjacji 
dotyczy instytucji, a zatem może być zrealizowany przez organ ją reprezentujący, czy-
li Prezesa NIK. Prezes jednak może upoważnić do tego podległych mu pracowników. 
Należy więc uznać, że takie upoważnienie stanowi jednocześnie zwolnienie z obo-
wiązku zachowania tajemnicy. Przy składaniu przez pracownika NIK zeznań w cha-
rakterze świadka zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy może nie tylko Prezes 
NIK, ale i sąd właściwy do rozpoznania sprawy. Jest to więc właściwe zapewnienie 
realizacji prawa do sądu i rzetelnego procesu.

Podobne wątpliwości można zgłaszać wobec przekazania zawiadomienia o spo-
sobie rozpatrzenia skargi lub wniosku. Taki sposób postępowania w sprawach skar-
gowych wynika z przepisów kpa. Jest to więc w pełni uprawnione działanie, a oso-
by upoważnione do przekazania zawiadomienia powinny korzystać ze zwolnienia 
z obowiązku zachowania tajemnicy w wypadkach realizowania ustawowych kompe-
tencji NIK. Do rozstrzygania takich problemów wygodną formą jest wyrażenie ogól-
nego zwolnienia z tajemnicy w aktach prawa wewnętrznego, w których Prezes NIK 
określa jednocześnie szczegółowy tryb postępowania. Takim aktem jest zarządzenie 
Nr 37/2017 Prezesa NIK z 14 lipca 2017 r. w sprawie udostępniania informacji przez 
Najwyższą Izbę Kontroli686.

W powołanym zarządzeniu Prezes NIK wskazał zakres informacji, przy udostęp-
nianiu których pracownicy NIK korzystają z ogólnego zwolnienia z obowiązku zacho-
wania tajemnicy kontrolerskiej. Jednocześnie Prezes wskazał zakres informacji, które 
bez wyraźnego indywidualnego zwolnienia z tajemnicy kontrolerskiej nie podlegają 
udostępnianiu. Należą do tych informacji m.in. dane dotyczące przebiegu i ustaleń 
kontroli przed zakończeniem postępowania w sprawie zastrzeżeń, a także projekty 
dokumentów obejmujących takie dane.

Warto podkreślić, że upublicznienie w trybie art. 10 ustawy o NIK dokumentów 
pokontrolnych nie oznacza możliwości dowolnego udostępniania materiałów, które 
stały się podstawą opracowania wystąpienia pokontrolnego lub informacji o wyni-
kach kontroli. Materiały te zgromadzone w aktach kontroli podlegają ochronie i nie 
mogą być udostępniane bez uzyskania zwolnienia z obowiązku zachowania tajem-
nicy kontrolerskiej.

686 Niepublikowane.
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Kolejna kwestia dotyczy informowania o sprawach z zakresu organizacji i funk-
cjonowania NIK. Czasami błędnie są one traktowane jako przedmiot objęty ochroną 
z tytułu tajemnicy kontrolerskiej. Pamiętając o szeroko zakreślonym przedmiocie 
ochrony, nawet jeśli pracownik uzyskał informacje w związku z wykonywaniem za-
dań służbowych, ale informacje te zostały już opublikowane w BIP, na stronie inter-
netowej NIK czy w innym miejscu, to nie można mówić o tajemnicy. Wyznacznikiem 
jest tu sposób i możliwości dotarcia do tych informacji przez osobę zainteresowaną. 
Jeśli może ona zgodnie z prawem te dane uzyskać, to nie ma tajemnicy (np. uzyska-
ła takie informacje od posła, radnego czy dziennikarza, którym wcześniej Izba udo-
stępniła informacje). Podobnie rzecz się przedstawia z informacjami dotyczącymi 
gospodarowania majątkiem publicznym, w ramach realizacji budżetu NIK i wydat-
kowania środków publicznych. Trzeba pamiętać tu o jawności finansów publicznych 
oraz jawności umów zawieranych w trybie zamówień publicznych. Przykłady można 
mnożyć, wskazując choćby informacje o planie pracy NIK lub informacje ujawnione 
przez rzecznika prasowego w komunikatach prasowych.

Inny problem powstaje na tle wykładni sformułowania „w związku z wykonywa-
niem obowiązków służbowych”. Sformułowanie to jest szersze niż określenie „pod-
czas wykonywania obowiązków służbowych”. Zatem tajemnicą kontrolerską będą ob-
jęte informacje uzyskane nie tylko podczas wykonywania czynności kontrolnych, lecz 
również przy innej okazji i w innym czasie, np. w toku prowadzonego postępowania 
dyscyplinarnego w sprawie przeciwko pracownikowi mianowanemu NIK. Z drugiej 
strony można postawić pytanie, czy pracownik NIK jest zobowiązany do zachowana 
w tajemnicy informacji, o których dowiedział się „na gruncie towarzyskim”, np. od 
kolegi, również pracownika NIK, z którym wspólnie spędzał urlop. Moim zdaniem 
informacje takie nie tracą charakteru poufnego i w dalszym ciągu powinny być chro-
nione. Inną sprawą jest natomiast rodzaj i zakres odpowiedzialności, jaki należałoby 
wdrożyć w omawianym wypadku687.

Ustawodawca poświęcił tajemnicy kontrolerskiej niewiele miejsca w ustawie 
o NIK. Mimo szerokiego zakresu ochrony brak jest trybu i zasad postępowania 
z chronionymi informacjami – za wyjątkiem informacji niejawnych. Ustawodawca 
nie wprowadził dla tajemnicy kontrolerskiej szczególnego sposobu oznaczania ob-
jętych nią informacji, ich przechowywania, a także wymogów formalnych, które mia-
łaby spełniać decyzja Prezesa NIK w przedmiocie zwolnienia z obowiązku zachowa-
nia tej tajemnicy. Dlatego wszystkie podejmowane działania muszą uwzględniać ko-
nieczność ochrony informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem obowiązków 
służbowych i każdy tryb ochrony będzie dobry, jeśli będzie skuteczny.

687 E. Jarzęcka-Siwik, Dostęp do akt postępowania kontrolnego, Kontrola Państwowa 2005/1, s. 66.
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Na koniec chcę podkreślić, że tak jak już wcześniej zaznaczyłam przy omawianiu 
zasady ograniczonej jawności w postępowaniu kontrolnym, tajemnica kontrolerska 
nie wyłącza jawności działania NIK wynikającej z konstytucyjnej zasady jawności ży-
cia publicznego. Jawne są przecież wyniki kontroli będące efektem przebiegu samego 
postępowania. Jednak w kontekście przytoczonych wyżej argumentów uzasadniają-
cych wprowadzenie w ustawie o NIK obowiązku zachowania tajemnicy kontroler-
skiej i wskazanych problemów praktycznych trudno jest uznać za prawidłowy i ce-
lowy tak szeroki i wychodzący poza sprawy związane z postępowaniem kontrolnym 
zakres przedmiotowy objęty tą tajemnicą. Moim zdaniem zakres ten powinien być 
ograniczony jedynie do ustaleń poczynionych w toku postępowania kontrolnego oraz 
informacji uzyskanych w związku z tym postępowaniem688. 

Bogdan Skwarka

V.2. Informacja o wynikach kontroli

2.1. Obowiązek sporządzania informacji o wynikach kontroli

Sporządzenie informacji o wynikach kontroli ma służyć dwóm istotnym celom: 
informacyjnemu i kontrolnemu (merytorycznemu). Należy podkreślić, że podsta-
wowym zadaniem Najwyższej Izby Kontroli jest dostarczanie parlamentowi wiedzy 
o stanie państwa oraz o podstawowych problemach związanych z jego funkcjono-
waniem. Wiedza ta wynika z kontroli przeprowadzonych przez Izbę. Dokumentem, 
który ma dostarczać owej wiedzy, jest informacja o wynikach kontroli. Celem kon-
trolnym informacji jest dokonanie syntetycznego „podsumowania” jednostkowych 
kontroli przeprowadzanych w różnych podmiotach, zazwyczaj przez różne jednostki 
kontrolne NIK, i przedstawienie „ocen kontrolowanej działalności z uwzględnieniem 
istotnych ustaleń i wniosków wynikających z kontroli planowej”689.

Na podstawie art. 64 ustawy o NIK Izba opracowuje informacje o wynikach kon-
troli w celu ich przedłożenia Sejmowi, Prezydentowi RP i Prezesowi Rady Ministrów. 
Jednocześnie ustawa o NIK ustala wprost, kiedy należy sporządzić informację o wy-
nikach kontroli. Z treści art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 8 ustawy o NIK wynika, że in-
formację o wynikach kontroli należy przygotować w każdym wypadku, gdy kontrola 
zlecana jest przez Sejm i jego organy albo jest przeprowadzana na wniosek Prezyden-
ta RP lub Prezesa Rady Ministrów. Użycie w tych przepisach wyrazów „przedkłada 
informacje” z kontroli zleconych lub podejmowanych na wniosek przesądza, że NIK 

688 Szerzej tamże, s. 69.
689 Zob. Podręcznik kontrolera, część B.15.3 Informacja o wynikach kontroli, s. 3.
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ma obowiązek sporządzenia tych informacji, niezależnie od tego, czy kontrola jest 
planowa, czy doraźna. Bez sporządzenia tych informacji nie byłoby przecież możliwe 
ich przedłożenie wskazanym organom.

W wypadku kontroli podejmowanych z inicjatywy własnej NIK decyzja, kiedy na-
leży sporządzić informację o wynikach kontroli, należy do Prezesa NIK. Przepis art. 7 
ust. 1 pkt 4 ustawy o NIK stanowi, że Izba przygotowuje informacje z „innych waż-
niejszych kontroli”, ale z braku ustawowych regulacji to Prezes NIK decyduje, którym 
kontrolom zostanie nadany przymiot „ważniejszej kontroli”. Każdorazowe ocenianie 
informacji pod kątem ważności byłoby kłopotliwe i obarczone wadą uznaniowości. 
Dlatego Prezes NIK ustalił zarządzeniem w sprawie kontroli, że informację o wyni-
kach kontroli sporządza się po przeprowadzeniu kontroli zawartej w planie pracy 
NIK (§ 24 ust. 1 zarządzenia). Zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem zarządze-
nia, w uzasadnionych wypadkach, Prezes NIK może jednak zezwolić na odstąpienie 
od sporządzania informacji o wynikach kontroli przeprowadzanych z inicjatywy wła-
snej Izby, a także może zarządzić opracowanie informacji o wynikach kontroli doraź-
nej. Nie ma więc automatycznego obowiązku sporządzania informacji z przeprowa-
dzonej kontroli doraźnej, podjętej z własnej inicjatywy NIK.

2.2. Treść informacji o wynikach kontroli

W przeciwieństwie do wystąpienia o wynikach kontroli, gdzie ustalenia kontro-
li muszą wynikać wprost z materiałów znajdujących się w aktach kontroli, takiego 
ograniczenia nie ma w wypadku informacji o wynikach kontroli. Wymaga podkreśle-
nia, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o NIK podstawę sporządzenia informacji sta-
nowią w szczególności wystąpienia pokontrolne i materiały dowodowe zgromadzo-
ne w aktach kontroli. Użycie przez ustawodawcę wyrazu „w szczególności” oznacza, 
że krąg spraw, jakie mogą być zawarte w informacji, nie jest zamknięty. Przepis § 26 
ust. 2 zarządzenia w sprawie kontroli wymienia przykładowo dokumenty i materiały, 
które mogą być wykorzystywane do sporządzenia informacji. Chodzi tu o:

1) wyniki innych kontroli;
2) informacje i dane niezbędne dla przygotowania lub przeprowadzenia kontroli 

uzyskiwane na żądanie NIK od kierowników jednostek;
3) wyniki paneli ekspertów zorganizowanych w związku z kontrolą;
4) ogólnodostępne dane, w tym dane statystyczne i wyniki innych analiz uzyski-

wane od kierowników jednostek.
Przykładowo, w informacji mogą być zawarte wyniki kontroli innych podmiotów, 

nieobjętych daną kontrolą, ale skontrolowanych w analogicznym zakresie przedmio-
towym jak w danej kontroli. Podobnie mogą być podane wyniki kontroli doraźnych 
prowadzonych na zlecenie NIK przez organy kontroli, rewizji, inspekcji, działające 

2. Informacja o wynikach kontroliBogdan Skwarka
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w administracji publicznej, lub wyniki kontroli przeprowadzanych przez te organy 
i udostępnione Izbie na podstawie art. 12 ustawy o NIK. Mogą to być także dane uzy-
skane od jednostek nieobjętych kontrolą, pozyskane w trybie art. 29 ustawy o NIK, 
oraz dane statystyczne690. W informacji o wynikach kontroli można także wykorzy-
stać wyniki badań ankietowych prowadzonych na potrzeby tej kontroli691.

Możliwość podnoszenia w informacji szerszej gamy spraw niż w wystąpieniu po-
kontrolnym prowadzić może czasami do nieporozumień. Pamiętać trzeba, że infor-
macja dotyczy wielu podmiotów kontrolowanych. Dlatego należy uważać, aby pod-
miot kontrolowany nie był zaskakiwany przedstawieniem w informacji spraw, któ-
re nie wynikają bezpośrednio z prowadzonej u niego kontroli, ale mogą rzutować 
na jego interesy czy wizerunek. Każdorazowo kontrolowany powinien mieć możli-
wość ustosunkowania się do opisanych nieprawidłowości, które go dotyczą – choćby 
tylko pośrednio. Najprostszą drogą jest złożenie zastrzeżeń. Jeżeli jednak nieprawi-
dłowości wynikają z całokształtu kontrolowanej działalności, np. chodzi o brak nad-
zoru sprawowanego przez naczelny lub centralny organ państwowy, to zostaje mu 
jedynie możliwość złożenia swojego stanowiska do informacji na podstawie art. 64 
ust. 2 ustawy o NIK. O tym stanowisku szerzej będzie mowa w dalszej części rozwa-
żań. Moim zdaniem należy jednak unikać powyższej sytuacji, stosując wszelkie środki 
prawne przewidziane w ustawie o NIK w celu umożliwienia kontrolowanemu wypo-
wiedzenia się o wynikach kontroli przeprowadzonych u innych podmiotów, ale rzu-
tujących na jego ocenę. Takim środkiem może być przewidziane w art. 62a ustawy 
o NIK powiadomienie kierownika jednostki nadrzędnej lub właściwy organ państwo-
wy lub samorządowy o uwagach, ocenach i wnioskach dotyczących kontrolowanej 
działalności sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym. Adresat powiadomie-
nia obowiązany jest do poinformowania NIK o zajętym stanowisku oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań, ale przede wszystkim ma wiedzę 
o nieprawidłowościach u innych podmiotów, z którymi funkcjonalnie jest powiązany.

Przepis § 27 zarządzenia Prezesa NIK w sprawie kontroli wskazał podstawowe 
elementy, które powinna zawierać informacja o wynikach kontroli. Elementy te moż-
na podzielić na techniczne i merytoryczne. I tak informacja powinna zawierać ta-
kie elementy techniczne, jak: dane indentyfikacyjne kontroli, cel i zakres oraz okres 
objęty kontrolą. Cel i zakres kontroli powinny wynikać z treści programu kontroli, 
w wypadku kontroli planowej, albo tematyki kontroli, jeśli chodzi o kontrolę doraź-
ną. Najważniejszymi elementami informacji o charakterze merytorycznym są: oceny 

690 Zob. załącznik do zarządzenia w sprawie systemu zapewnienia jakości procesu kontrolnego w Naj-
wyższej Izbie Kontroli.

691 Przykładowo wyniki takich badań ankietowych zawarto w „Informacji o wynikach kontroli – Wdro-
żenie w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi”, lipiec 2015 r., opublikowana 
na stronie www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/007/, s. 39.
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ogólne i cząstkowe kontrolowanej działalności692, uzasadnienie ocen lub syntetyczne 
ujęcie wyników kontroli uzasadniające te oceny, wnioski o charakterze systemowym, 
wskazujące w szczególności na zmiany w przepisach prawa, a także istotne ustale-
nia kontroli dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich skali, 
przyczyn powstania oraz skutków, jakie wywołały lub mogą wywołać. Wymaga pod-
kreślenia, że NIK nie tylko może wskazywać w informacji na nieprawidłowości, któ-
re już wystąpiły, ale także te, które w wyniku wadliwych rozwiązań, albo braku pra-
widłowych rozwiązań, mogą wystąpić w przyszłości, łącznie z ewentualnymi przy-
szłymi skutkami owych nieprawidłowości. W tym miejscu należy zaznaczyć, że NIK, 
formułując wnioski na przyszłość, nie współuczestniczy w zarządzaniu kontrolowa-
nym podmiotem, ale jedynie wskazuje, jakie zagrożenia mogą wystąpić w realizacji 
jego zadań.

 Powyższy przepis § 27 zarządzenia w sprawie kontroli wymaga, aby informa-
cja zawierała również wskazanie dobrych praktyk stwierdzonych w trakcie kontroli. 
Dobre praktyki są to m.in. przykłady pozytywnych działań kontrolowanych podmio-
tów. Pokazują one, jak sprawniej i skuteczniej radzić sobie z problemami przy wy-
konywaniu zadań. Dobre praktyki nie wynikają z nakazów prawnych, ale z własnej 
inwencji kontrolowanego.

Zgodnie z przepisem § 27 ust. 1 pkt 8 zarządzenia w sprawie kontroli do infor-
macji o wynikach kontroli dołącza się szereg załączników, a w szczególności: analizę 
stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych dotyczących kontro-
lowanej działalności, syntetyczną informację o źródłach danych i ustaleń stanowią-
cych podstawę sporządzenia informacji, w tym o zewnętrznych konsultantach i eks-
pertach biorących udział w kontroli, wykaz skontrolowanych jednostek, zestawie-
nie niezbędnych danych liczbowych stanowiących podstawę sporządzania zawar-
tych w informacji wykresów, tabel i analiz. Załączniki te mają walor poznawczy dla 
czytelników informacji. Można bowiem bez przebijania się przez gąszcz przepisów 
prawnych łatwo dowiedzieć się o obowiązujących regulacjach prawnych w zakre-
sie obszaru objętego kontrolą. Przybliżają one ponadto czytelnikom uwarunkowa-
nia ekonomiczne kontrolowanej działalności, dane statystyczne, a także podstawowe 
dane dotyczące organizacji kontroli. Przez to można poznać nie tylko wyniki kontroli, 
ale też rozszerzyć swą wiedzę o kontrolowanym obszarze.

Przepis § 27 ust. 2 zarządzenia w sprawie kontroli stanowi, ze informacja o wy-
nikach kontroli może zawierać kilka elementów fakultatywnych. W informacji moż-
na zamieścić opis finansowych rezultatów kontroli, tzn. korzyści finansowych, ja-
kie przyniosła kontrola dla budżetu jednostki kontrolowanej lub budżetu państwa. 
W szczególności finansowe rezultaty mogą dotyczyć wydatkowania środków finanso-

692 Szerzej na temat ocen kontrolowanej działalności zob. rozdział IV.3. Ocena kontrolowanej działalności.
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wych bez podstawy prawnej albo z naruszeniem przepisów prawa, np. wydatkowania 
określonych środków pieniężnych z naruszeniem ustawy o zamówieniach publicz-
nych. Ponadto informacja o wynikach kontroli może zawierać dane dotyczące skie-
rowanych zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub 
wykroczenia, a także syntetyczny opis panelu ekspertów, jeżeli takowy miał miejsce.

Ciekawą formą zbiorczego prezentowania wyników kontroli i informowania par-
lamentu, innych organów oraz społeczeństwa o kontrolowanym obszarze jest tzw. 
megainformacja. Jest to informacja zawierająca syntezę wyników opisanych w kilku 
informacjach z kontroli merytorycznie ze sobą powiązanych i dotyczących jakiegoś 
wspólnego większego obszaru. Taką megainformacją była np. „Informacja o wyni-
kach kontroli bezpieczeństwo ruchu drogowego” zawierająca syntezę wyników kilku 
kontroli dotyczących zagadnień związanych z tym bezpieczeństwem693 .

2.3. Tryb sporządzania informacji o wynikach kontroli

Sporządzanie informacji jest zadaniem bardzo trudnym i pracochłonnym. Niekie-
dy trwa to kilka miesięcy i wymaga od kontrolerów dużego nakładu pracy. Szczegól-
nie trudne jest sporządzenie informacji z kontroli koordynowanych o znacznej liczbie 
podmiotów kontrolowanych i jednostek kontrolnych NIK biorących udział w kontroli. 
Wymaga to bowiem zagregowania wyników wielu jednostkowych kontroli i polega 
na syntetycznym ich ujęciu w jednym dokumencie, przez dokonanie w jednym doku-
mencie syntezy i oceny kontrolowanej działalności na podstawie wyników kontroli 
zawartych w wielu wystąpieniach.

Według Standardów kontroli NIK określonych w Podręczniku kontrolera sporzą-
dzenie informacji powinno cechować siedem elementów. Informację trzeba sporzą-
dzać w taki sposób, aby była ona: obiektywna, pełna, jasna, zwięzła, terminowa, kon-
struktywna i oparta na właściwych dowodach.

 Informacja powinna być obiektywna, tj. bezstronnie i uczciwie opisywać usta-
lenia kontroli, oceny powinny być dokonane przy użyciu jednolicie zdefiniowanych 
kryteriów z odpowiednim uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych elementów 
kontrolowanej działalności, a prezentowane stanowisko NIK i wnioski powinny być 
formułowane jedynie na podstawie istotnych i rzetelnie przedstawionych faktów694. 
Powinna ona być pełna, a więc zawierać wskazanie wszystkich nieprawidłowości 
istotnych dla odbiorców informacji, oraz jasna, tzn. napisana prostym i starannym 
językiem, z unikaniem zwrotów specjalistycznych i pojęć wieloznacznych oraz nie-
dostatecznie zdefiniowanych695. Informacja powinna być napisana zwięźle, tzn. reda-

693 Opublikowana na stronie www.nik.gov.pl/kontrole/148/2014/KPB/.
694 Por. Podręcznik kontrolera, część B.15. 3, Informacja…, dz. cyt., s. 6.
695 Tamże, s. 6.
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gowana bez zbędnych powtórzeń oraz szczegółów i opracowana w sposób skonden-
sowany, aby dawała całościowy obraz wyników kontroli, i powinna być terminowa, 
a więc przedstawiona w odpowiednim czasie696. Informacja powinna być konstruk-
tywna, tzn. wnosić pozytywny wkład w funkcjonowanie państwa i administracji pu-
blicznej. Powinna ona nie tylko wskazywać na nieprawidłowości, ale także propono-
wać kierunki działań dla skorygowania nieprawidłowości i zapobieżenia ich wystą-
pienia w przyszłości. Informacja powinna wskazywać dobre praktyki rządzenia697. 
Informacja powinna być także oparta na odpowiednich dowodach, a więc takich, któ-
re są rzetelne, pozyskane z wiarygodnych źródeł i wystarczające do sformułowania 
właściwych wniosków698.

Podobnie, jak to ma miejsce w wypadku programu kontroli i wystąpienia pokon-
trolnego, prace nad przygotowaniem informacji mają charakter zespołowy, co nie-
wątpliwie jest wyrazem zasady kolegialności działania Izby. Wiele osób bierze udział 
w sporządzeniu projektu informacji i jej opiniowaniu. Projekt informacji podlega opi-
niowaniu wewnętrznemu i zewnętrznemu. Proces opiniowania ma na celu popra-
wę jakości informacji. Spojrzenie na nią przez pryzmat różnych specjalistów, w tym 
prawników, ekonomistów, metodyków, pozwala na wskazanie, co należy w informa-
cji poprawić, aby była ona bardziej przejrzysta i dawała pełniejszy obraz kontrolo-
wanego obszaru.

Zgodnie z § 18 pkt 2 zarządzenia w sprawie kontroli sporządzenie projektu in-
formacji o wynikach kontroli należy do obowiązków koordynatora kontroli. W razie 
potrzeby projekt informacji może przygotować inny kontroler (§ 24 ust. 3 zarządze-
nia w sprawie kontroli). Niekiedy przed sporządzeniem projektu informacji koor-
dynator przygotowuje podstawowe założenia informacji, jak np. główne tezy, zarys 
syntezy, wnioski z kontroli. W zależności od sytuacji założenia te, albo już projekt in-
formacji o wynikach kontroli, podlegają „wewnętrznemu” opiniowaniu w jednostce 
kontrolnej, w której jest sporządzana informacja. W opiniowaniu uczestniczy przede 
wszystkim doradca prawny i wicedyrektor bezpośrednio nadzorujący kontrolę, któ-
rzy weryfikują treść projektowanego dokumentu.

Kolejnym etapem sporządzania informacji jest poddanie jej nazwanemu umownie 
opiniowaniu „zewnętrznemu”. Nie chodzi tu o opiniowanie projektu informacji przez 
osoby spoza NIK, ale o opiniowanie projektu informacji przez kontrolerów z różnych 
jednostek organizacyjnych NIK. Wszelkie rozbieżności co do treści informacji są eli-
minowane w toku dyskusji nad projektem, która odbywa się z udziałem nadzorują-
cego kontrolę wiceprezesa NIK. Następnie projekt informacji kierowany jest do Pre-
zesa NIK. Prezes może zwołać specjalne spotkanie w celu przeanalizowania infor-

696 Tamże, s. 7.
697 Tamże, s. 7.
698 Tamże, s. 7.
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macji, w szczególności zawartych w niej ocen uwag i wniosków. Jeżeli w wyniku dys-
kusji zajdzie potrzeba dokonania zmian w informacji o wynikach kontroli, dyrektor 
jednostki kontrolnej dokonuje w informacji stosownych zmian699 . Cały proces pracy 
nad ostatecznym kształtem informacji o wynikach kontroli kończy, zgodnie z art. 64 
ust. 1a ustawy o NIK, jej podpisanie przez dyrektora jednostki kontrolnej koordynu-
jącej kontrolę, wiceprezesa nadzorującego kontrolę lub Prezesa NIK.

W wypadku kontroli skomplikowanej lub wrażliwej w odbiorze społecznym dy-
rektor jednostki kontrolnej koordynującej kontrolę może zorganizować tzw. panel 
zewnętrzny z udziałem ekspertów, praktyków i przedstawicieli rządu oraz organi-
zacji pozarządowych działających w obszarze objętym kontrolą. Celem takiego pa-
nelu jest przedyskutowanie istotnych problemów wynikających z kontroli, poprawa 
jakości informacji o wynikach kontroli, omówienie wniosków, w tym możliwości re-
alizacji zgłoszonych wniosków de lege ferenda700.

2.4. Stanowisko do informacji

Informacje o wynikach kontroli przed przedłożeniem Sejmowi, Prezydentowi RP 
i Prezesowi Rady Ministrów przesyła się właściwym naczelnym i centralnym orga-
nom państwowym, które w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania mogą przedsta-
wić swoje stanowisko. Przepisy ustawy nie definiują pojęcia „właściwy organ”. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że jest to naczelny lub centralny organ państwowy, u któ-
rego przeprowadzono kontrolę albo który jest odpowiedzialny za obszar objęty kon-
trolą. Dla przykładu, jeżeli kontrola dotyczyła zagospodarowania odpadów, to wła-
ściwym do przestawienia stanowiska będzie minister właściwy w sprawach środo-
wiska. Należy zauważyć, że uprawnienie do wyrażenia swojego stanowiska dotyczy 
jedynie naczelnych i centralnych organów państwowych. Takiego uprawnienia nie 
ma samorząd terytorialny ani terenowe organy administracji rządowej. Nie można 
ponadto pominąć, że uprawnienie do przedłożenia stanowiska dotyczy naczelnych 
i centralnych organów państwowych, nie zaś jedynie naczelnych i centralnych orga-
nów administracji rządowej701.

Przepisy ustawy o NIK nie określają, jaką treść powinno zawierać stanowisko, 
pozostawiając to uprawnionym podmiotom. W praktyce najczęściej stanowiska za-
wierają informacje o działaniach podjętych przez naczelny lub centralny organ pań-

699 Zob. załącznik do zarządzenia w sprawie jakości kontroli, s. 47.
700 Tamże, s. 45.
701 Pojęcie naczelnego i centralnego organu państwowego jest szersze niż naczelnego lub centralnego or-

ganu administracji rządowej. W pojęciu tym mieszczą się zarówno organy administracji rządowej, jak 
i inne organy. Do naczelnych lub centralnych organów państwowych należy zaliczyć – obok naczelnych 
i centralnych organów administracji rządowej – organy niepodporządkowane Radzie Ministrów, jak 
np. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Obywatelskich.
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stwowy w celu realizacji wniosków NIK albo ustosunkowanie się do sformułowanych 
uwag. Zdarza się też polemika z wynikami kontroli i autor stanowiska powtarza ar-
gumenty wskazane wcześniej na potrzeby rozpatrzenia zastrzeżeń. W stanowisku 
nie powinno to mieć miejsca, bo nie wpływa na wyniki kontroli, a jednocześnie nie 
wskazuje, w jaki sposób organy władzy zamierzają wykorzystać przekazaną im wie-
dzę o kontrolowanej działalności.

Termin do złożenia stanowiska wynosi 14 dni od dnia otrzymania informacji. In-
formacja nie może być przekazania Sejmowi przed upływem tego terminu. Istnieją 
jednak wyjątki od tej zasady. Na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy o NIK na żądanie 
Sejmu, Prezydenta RP lub Prezesa Rady Ministrów, albo gdy wystąpiły szczególne 
ważne okoliczności, Prezes NIK przekazuje informacje o wynikach kontroli, nie cze-
kając na upłynięcie terminu do przedłożenia stanowiska. Taka szczególnie ważna sy-
tuacja występuje np. w wypadku kontroli wykonania budżetu państwa. Dotrzymanie 
ustawowych terminów przekazania Sejmowi analizy wykonania budżetu państwa 
wraz z opinią o udzieleniu absolutorium dla Rady Ministrów nie pozwala niekiedy 
na wstrzymanie się z przekazaniem informacji do czasu przedłożenia stanowiska. 
Przekazanie informacji bez stanowiska może jednak powodować trudności praktycz-
ne. Stanowisko dołącza się do informacji i stanowi integralną jej część. Tymczasem 
w wyżej wymienionej sytuacji informacja jest już wydrukowana i przesłana Sejmo-
wi i innym organom. Stanowisko musi więc zostać osobno przesłane właściwym or-
ganom.

Do stanowiska Prezes NIK może przedstawić swoją opinię. Czyni to głównie w sy-
tuacji, gdy zawarte w stanowisku stwierdzenia wymagają polemiki. Jak napisałem 
wyżej, w stanowiskach rzadko znajdują się stwierdzenia podważające ustalenia kon-
trolne, stąd też rzadko zachodzi konieczność sporządzania opinii.

2.5. Rozpatrywanie informacji przez komisje sejmowe

Jak już wspomniałem, NIK, przekazując Sejmowi informacje o wynikach kontro-
li, dostarcza parlamentarzystom wiedzy na temat funkcjonowania poszczególnych 
obszarów państwa. Informacje te najczęściej trafiają do właściwych komisji sejmo-
wych i są rozpatrywane na posiedzeniach tych komisji. W posiedzeniach biorą udział 
przedstawiciele NIK. Zwykle Prezes, wiceprezes NIK lub dyrektor kontrolnej jednost-
ki przedstawiają na posiedzeniu ustalenia kontroli. W dyskusji o wynikach kontroli 
biorą też udział przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za obszar objęty kontro-
lą oraz inne zainteresowane osoby. Zdecydowana większość informacji o wynikach 
kontroli jest odbierana przez posłów pozytywnie i podkreślają oni profesjonalizm 
kontrolerów NIK. Zdarza się, choć rzadko, że posłowie krytycznie odnoszą się do tre-
ści informacji. Rzecz jasna, nie można im odmówić prawa do tej krytyki. Jednakże ani 
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posłowie, ani komisja nie mogą żądać zmiany treści informacji. Komisja może nawet 
odrzucić informację, ale nie wywołuje to wobec tego dokumentu żadnych negatyw-
nych skutków prawnych, a w szczególności odrzucenie informacji nie wpływa na jego 
ważność. Wyniki kontroli są ostateczne i żaden organ władzy wykonawczej lub usta-
wodawczej nie może ich skutecznie podważyć702. Dotyczy to także komisji sejmowej, 
chociażby nawet kontrola była przeprowadzona na jej zlecenie. 

Zbigniew Wrona

V.3. Upublicznianie wyników kontroli

3.1. Zakres obowiązku upubliczniania wynikający z ustawy o NIK

Upublicznienie określonej informacji oznacza podanie jej do wiadomości publicz-
nej, czyli uczynienie tej informacji dostępną dla wszystkich703. Mianem wyniku lub 
rezultatu określa się zaś to, co zostało osiągnięte na skutek jakichś działań704. Upu-
blicznienie wyników kontroli należy zatem rozumieć jako podanie do wiadomości 
publicznej ostatecznych ustaleń, ocen uwag i wniosków sformułowanych w postę-
powaniu kontrolnym określonym w ustawie o NIK. Art. 10 ustawy o NIK ustanawia 
prawny obowiązek Prezesa NIK podania do wiadomości publicznej wyników kontroli 
w precyzyjnie określonym zakresie, obejmującym kluczowe dokumenty będące re-
zultatem przeprowadzonych kontroli.

Zakres obowiązku upublicznienia obejmuje dokumenty, które NIK obligatoryj-
nie przedkłada Sejmowi (art. 7 ust. 1 i 1a), Prezydentowi RP (art. 8 ust. 1), Preze-
sowi Rady Ministrów (art. 8 ust. 2), dokumenty, które na zasadzie fakultatywności 
są przedkładane właściwym wojewodom i organom jednostek samorządu terytorial-
nego (art. 9), oraz wszystkie wystąpienia pokontrolne. Wśród tych dokumentów, bio-
rąc pod uwagę ich charakter i funkcje, można wyróżnić następujące rodzaje:

– analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej;
– opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów;

702 Zob. W. Sokolewicz, Komentarz do art. 202, [w:] Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej… 
dz. cyt., s. 5, M. Niezgódka-Medek [w:] Komentarz do ustawy…, dz. cyt., s. 17, J. Mazur, Nowa ustawa 
o Najwyższej..., dz. cyt., s. 5–6 oraz P. Radziewicz , Opinia prawna na temat procedury rozpatrywania 
przez komisję sejmową informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli z 22 lipca 2004 r., Biuro 
Studiów i Ekspertyz Sejmu, Warszawa.

703 Zob. Uniwersalny słownik języka polskiego (pod red. S. Dubisza), Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2003, t. 4, s. 266.

704 Tamże, s. 638.
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– wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związa-
nych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne;

– wystąpienia zawierające wynikające z kontroli zarzuty dotyczące działalności 
osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi, Pre-
zesa Narodowego Banku Polskiego i osób kierujących instytucjami, o których mowa 
w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK;

– analizę wykorzystania wynikających z kontroli wniosków dotyczących stano-
wienia lub stosowania prawa;

– coroczne sprawozdanie z działalności NIK;
– informacje o wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub jego organy, prze-

prowadzonych na wniosek Prezydenta RP albo Prezesa Rady Ministrów, informacje 
o wynikach ważniejszych kontroli przedkładane Prezydentowi RP, a także dotyczą-
cych działalności terenowych organów administracji rządowej albo samorządu te-
rytorialnego przedkładane właściwym wojewodom lub organom jednostek samo-
rządu terytorialnego;

– wystąpienia pokontrolne.
Swoistym „kontrapunktem” do tak określonego obowiązku upubliczniania wyni-

ków kontroli jest przewidziany w tymże art. 10 ustawy o NIK obowiązek zachowania 
przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

3.2. Art. 10 ustawy o NIK a inne regulacje prawne  
związane z jawnością życia publicznego

Art. 10 ustawy o NIK jest częścią systemu regulacji dotyczącego dostępu do infor-
macji o działalności organów władzy publicznej. Przede wszystkim należy postrzegać 
ten przepis jako jedną z ustawowych gwarancji konstytucyjnego prawa do informacji 
publicznej (art. 61 Konstytucji), które nie jest tylko jednym z uprawnień, jakie gwa-
rantuje korzystanie z wolności informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji), lecz samoist-
nym konstytucyjnym prawem podmiotowym705. Prawo to stanowi konieczny element 
państwa demokratycznego706 i obejmuje informacje o wszelkich formach aktywno-
ści władzy publicznej podejmowanych dla zrealizowania ustawowych kompetencji 
jej organów707. Bez wątpienia należą do zakresu tego prawa informacje o wynikach 
kontroli NIK.

705 Zob. W. Sokolewicz, K. Wojtyczek, Komentarz do art. 61 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ko-
mentarz, Tom II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, oraz, co do zakre-
su tego prawa, s. 470–507.

706 W kwestii pojęcia tego prawa zob. P. Czarny [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, Wydaw-
nictwo C.H.Beck, Warszawa 2004, s. 106.

707 B. Banaszak, M. Jabłoński [w:] J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej, dz. cyt., s. 112.
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Regulacje prawne przewidujące upublicznianie wyników kontroli służą jawności, 
która w literaturze ujmowana jest jako wartość, zasada prawna, postulat oraz opis 
działań kwalifikowanych zazwyczaj pozytywnie. Jednym z determinantów jawności 
są normy prawne708.

W zarysowanym kontekście należy zwrócić uwagę na obowiązki dotyczące upu-
bliczniania wyników kontroli wynikające z udip. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret 
drugie tej ustawy udostępnieniu podlega informacja o danych publicznych, na któ-
re składają się m.in. treść i postać dokumentów urzędowych obejmujących doku-
mentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opi-
nie podmiotów ją przeprowadzających. Dane publiczne709 oraz będące ich rodzajem 
treść i postać dokumentów urzędowych710 należą do pojęcia informacji publicznej711 
jako jego podzbiory. Art. 8 ust. 3 udip zobowiązuje m.in. organy władzy publicznej 
do udostępniania informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. 
a tiret drugie udip, w BIP będącym – stosownie do art. 8 ust. 1 udip – urzędowym 
publikatorem teleinformatycznym utworzonym w celu powszechnego udostępniania 
informacji publicznej. Ogłoszenie informacji w BIP jest słusznie uznawane za podsta-
wowy sposób jej upublicznienia712. Taki sposób przewiduje art. 7 ust. 1 pkt 1 udip, 
który równocześnie wskazuje na dokumenty urzędowe jako objęte tym trybem713. 

708 W kwestii pojęcia jawności, w tym również rozmaitych poglądów wyrażanych w literaturze praw-
niczej, zob. A. Piskorz-Ryń, Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych 
[w:] Jawność i jej ograniczenia, tom V, Dostęp i wykorzystywanie (red. A. Piskorz-Ryń), Wydawnictwo 
C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 5–13.

709 Pojęcie danych publicznych nie zostało zdefiniowane w ustawie. Biorąc pod uwagę przykładowe ich 
wymienienie w art. 6 ust. 1 pkt 4 udip, można przyjąć, iż dane te stanowi treść zawarta w stanowisku 
wyrażonym przez organy władzy publicznej, bez względu na formę wyrazu, miejsce publikacji czy też 
zakres podmiotów, których dotyczy; zob. M. Bidziński [w:] M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, 
Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 97.

710 Zgodnie z art. 6 ust. 2 udip, dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwa-
lona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów kk, 
w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. W związ-
ku z pojęciem dokumentu urzędowego zob. E. Jarzęcka-Siwik, Dostęp do informacji publicznej (Uwa-
gi krytyczne), Kontrola Państwowa 2002/1, s. 28–30 oraz M. Bidziński, Ustawa o dostępie..., dz. cyt.,  
s. 104–107 i powołane tam orzecznictwo WSA i NSA.

711 Zob. wywiedzione z przepisów udip określenie informacji publicznej w pracy E. Jarzęckiej-Siwik, Ogra-
niczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę inspekcji i kontroli [w:] Jawność i jej 
ograniczenia…, dz. cyt., s. 99.

712 E. Jarzęcka-Siwik, Jawność warunkiem skutecznego i etycznego działania administracji, Kontrola Pań-
stwowa 2005/1 (numer specjalny), s. 131 i 132. Zob. też M. Bidziński, Ustawa o dostępie..., dz. cyt.,  
s. 107 i 108, który wskazuje, że BIP jest podstawowym źródłem informacji publicznych, któremu przy-
sługuje pierwszeństwo w stosunku do innych form udostępniania informacji.

713 Art. 7 udip wskazuje ponadto inne formy udostępniania informacji publicznych, takie jak udostęp-
nianie: na wniosek (art. 10), w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych 
lub przez zainstalowane w tych miejscach urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją 
(art. 11), w drodze wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących 
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Podkreślenia wymaga, iż udostępnienie w BIP stanowi w stosunku do określonych 
w ustawie informacji obowiązkową formę ich udostępniania i nie może być skutecz-
nie zastąpione innymi sposobami. Ponadto udostępnienie informacji w BIP wyłą-
cza obowiązek jej ponownego udostępnienia na wniosek zainteresowanego, w trybie 
art. 10 udip714. Ogłoszenie informacji w BIP jest zatem równoznaczne z jej upublicz-
nieniem, co czyni zadość tzw. czynnemu obowiązkowi informowania, polegającemu 
na przekazywaniu informacji adresowanej do ogółu społeczeństwa, w zakresie okre-
ślonym w ustawie715.

Powstaje tu jednak pytanie o relacje pomiędzy uregulowaniami ustawy o NIK 
a przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, dotyczącymi obowiązku 
upubliczniania wyników kontroli. Dokumenty wymienione w art. 10 ustawy o NIK 
są niewątpliwie dokumentami urzędowymi w rozumieniu art. 6 ust. 2 udip. Bliższe 
rozważenie ich charakteru wskazuje na dość oczywiste odniesienia tych dokumen-
tów do informacji publicznych określonych w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie udip. 
Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, jako zbiorcze pod-
sumowanie kontroli wykonania budżetu dysponentów części budżetowych i innych 
jednostek, stanowi dokumentację przebiegu i efektów kontroli w tym zakresie. Do tej 
samej kategorii dokumentów urzędowych należą coroczne sprawozdanie z działal-
ności NIK oraz informacje o wynikach kontroli opracowane m.in. na podstawie wy-
stąpień pokontrolnych i materiałów dowodowych zgromadzonych w aktach kontroli 
(art. 64 ust. 1 ustawy o NIK). Opinia NIK w przedmiocie absolutorium dla Rady Mini-
strów jest opinią podmiotu przeprowadzającego „kontrole budżetowe”, opartą na ich 
wynikach. Fakultatywne wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych 
problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne 
mają za podstawę rezultaty kontroli i pochodzą od podmiotu ją przeprowadzającego. 
Wystąpienia dotyczące działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kie-
rujących urzędami centralnymi, Prezesa NBP i osób kierujących instytucjami, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 1, zawierają zarzuty wynikające z kontroli716. Analiza wyko-
rzystania wynikających z kontroli wniosków dotyczących stanowienia lub stosowa-

z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, 
dokumentujących te posiedzenia (pkt 3 w art. 7 ust. 1) oraz w centralnym repozytorium, którego za-
daniem jest udostępnianie informacji publicznych należących do „zasobu informacyjnego” obejmują-
cego informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania zapew-
niają użyteczność i efektywność ich ponownego wykorzystywania (art. 9a ust. 1).

714 Tak WSA w Gdańsku w wyroku z 1 grudnia 2005 r., II SA/Gd 436/05, ONSAiWSA 2006 Nr 6, poz. 161.
715 E. Jarzęcka-Siwik, Jawność warunkiem…, dz. cyt., s. 131.
716 M. Niezgódka-Medek, Komentarz do ustawy…, dz. cyt., s. 48, wskazała w odniesieniu do omawianych 

tu dokumentów, wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 2–6 oraz ust. 1a ustawy o NIK (objętych obecnym 
art. 10), że ich cechą charakterystyczną jest zbiorczy charakter i prezentowanie w sposób zagrego-
wany ustaleń dokonanych w toku kontroli.
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nia prawa łączy w sobie elementy wystąpienia, stanowiska, wniosków i opinii NIK 
jako podmiotu przeprowadzającego kontrole. Wystąpienie pokontrolne przez połą-
czenie w jednym dokumencie opisu ustalonego stanu faktycznego i oceny kontro-
lowanej działalności, a także uwag i wniosków w sprawie usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości, zarówno dokumentuje przebieg i efekty kontroli, jak i wyraża sta-
nowisko, uwagi, wnioski i opinie organu kontroli. Podobny charakter ma informacja 
o wynikach kontroli, która jest najczęściej dokumentem zbiorczym przedstawiają-
cym opis przebiegu i efektów kilku jednostkowych kontroli składających się na kon-
trolę koordynowaną. W świetle tych spostrzeżeń dokumenty wymienione w art. 10 
ustawy o NIK są bez wątpienia informacją publiczną, o której mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 4 lit. a tiret drugie udip. Powinny zatem zostać, zgodnie z art. 8 ust. 3 tej ustawy, 
upublicznione przez ich ogłoszenie w BIP717. Konkluzja ta rozwiązuje problem formy 
upublicznienia, która nie została określona w ustawie o NIK.

Nie sposób jednak nie zwrócić uwagi, że „nakładanie się” regulacji art. 10 ustawy 
o NIK oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie udip w odniesieniu do tego, co powinno 
być upublicznione, wywołuje wątpliwości dotyczące zakresu dokumentów obrazują-
cych przebieg i efekty kontroli, które powinny zostać ogłoszone w BIP, oraz właści-
wej podstawy prawnej upublicznienia. Według dotychczasowych ustaleń, dokumenty 
wymienione w art. 10 ustawy o NIK należą w całości do zbioru dokumentów urzędo-
wych określonego w przytoczonym przepisie udip. Pojęcie „dokumentacji przebiegu 
i efektów kontroli” użyte w udip jest ogólne i nie wskazuje konkretnych dokumentów. 
Powyżej stwierdzono już, że w ustawie o NIK przewidziano ograniczenie listy upu-
blicznianych dokumentów, rozważyć jednak należy, czy art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze 
udip w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 lit. a tiret drugie nie nałożył na NIK obowiązku 
upubliczniania szerszego zakresu dokumentów niż określony w art. 10 ustawy o NIK. 
Odpowiedź powinna uwzględniać założenie, iż wymieniony art. 10 ma samodzielne 
znaczenie normatywne, a nie jest tylko dodatkowym przytoczeniem dokumentów, 
które i tak zostały objęte obowiązkiem upubliczniania na podstawie art. 8 ust. 3 zda-
nie pierwsze w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 lit. a tiret drugie udip. Biorąc to pod uwa-
gę, przyjąć należy, iż wyliczenie rodzajów dokumentów zawarte w art. 10 ma charak-
ter szczególnej regulacji prawnej w stosunku do przedmiotowego zakresu obowiązku 
upubliczniania określonego w przytoczonych przepisach udip. Odmienna interpre-
tacja czyniłaby zbędną obecność art. 10 w ustawie o NIK. Tak więc obowiązkowemu 
ogłoszeniu w BIP podlegają wyłącznie dokumenty dotyczące wyników kontroli, enu-
meratywnie wyliczone w art. 7 ust. 1 i 1a, art. 8 i 9 oraz wystąpienia pokontrolne718. 
Podstawą prawną ich upublicznienia jest art. 10 ustawy o NIK.

717 Por. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 69.
718 E. Jarzęcka-Siwik, Ograniczenie dostępu…, dz. cyt., s. 105, podkreśla, iż obowiązek upublicznienia  

nie dotyczy odpowiedzi podmiotu kontrolowanego na wystąpienie pokontrolne dotyczącej sposobu 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych – jest ona objęta tajemnicą kontrolerską.
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Wymaga podkreślenia, że regulacja zawarta w ustawie o NIK nie określa „od-
miennych zasad i trybu dostępu do informacji będących informacjami publiczny-
mi” w rozumieniu art. 1 ust. 2 udip. Nie ma ona bowiem kompletnego charakteru, 
lecz dotyczy jedynie ważnej części regulacji. Dlatego też nie wyłącza w całości stoso-
wania udip719. Poza nią do upubliczniania wyników kontroli znajdują zastosowanie 
przepisy udip, w szczególności określające sposób i dodatkowe możliwości udostęp-
niania w BIP. Do takich przepisów należy art. 8 ust. 3 zd. 2 udip, który przewiduje 
możliwość udostępniania w BIP przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 
– a więc także przez Prezesa NIK – również innych niż podlegające obowiązkowemu 
udostępnieniu informacji publicznych. Ta możliwość powinna być traktowana jako 
wyjątek stosowany wyłącznie w wypadkach niekolidujących w żaden sposób z in-
teresami kontroli. Skorzystanie z niej wymagałoby decyzji Prezesa NIK wskazującej  
konkretne dokumenty oraz zwolnienia od obowiązku zachowania tajemnicy kon-
trolerskiej.

Wyłącznie przepisy udip stosuje się do innych form udostępniania wyników kon-
troli, niepolegających na ich upublicznianiu w ścisłym znaczeniu tego pojęcia – doty-
czy to udostępniania na wniosek (art. 10 ust. 1) oraz w drodze wyłożenia lub wywie-
szenia w miejscach ogólnie dostępnych oraz przez zainstalowane w tych miejscach 
urządzenia umożliwiające zapoznanie się z informacją (art. 11). Udostępnianie we 
wskazanych formach można traktować jako upublicznianie w węższym zakresie, czy-
li ograniczone.

Udostępniania na wniosek dotyczy kwestia dostępu do akt kontroli. Również 
w tym zakresie „krzyżują się” uregulowania ustawy o NIK oraz udip. Ustawa o NIK 
w art. 35a ust. 3 i 4 zawiera własne regulacje, autonomiczne wobec prawa dostę-
pu do informacji publicznej wywodzonego z udip. Istotą tych regulacji jest przyzna-
nie kierownikowi jednostki kontrolowanej i osobie przez niego upoważnionej prawa 
wglądu do akt kontroli i sporządzania z nich odpisów (jawność wewnętrzna)720 oraz 
umożliwienie także innym osobom dostępu do akt kontroli lub poszczególnych do-
kumentów wchodzących w ich skład za zgodą Prezesa NIK. W obu wskazanych sytu-
acjach muszą być przestrzegane przepisy o tajemnicy ustawowo chronionej.

Do akt kontroli można odnosić poglądy sformułowane w judykaturze dotyczące 
pojęcia „akt sprawy”. Orzecznictwo sądów administracyjnych oparte na udip przeszło 
znamienną ewolucję721. Początkowo traktowano akta sprawy jako informację publicz-

719 W kwestii wyłączenia stosowania udip na podstawie art. 1 ust. 2 tej ustawy zob. M. Jabłoński, Udo-
stępnienie informacji publicznej w formie wglądu do dokumentu, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2013,  
s. 117 i 118.

720 Zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 154 i 155.
721 Tamże, s. 155 i 156.
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ną722, jednak późniejsze orzeczenia akcentują pogląd, iż „akta jako zbiór różnego ro-
dzaju informacji, tj. takich, które są informacją publiczną, i takich, które jej nie stano-
wią, nie są w całości informacją publiczną i nie powinny być co do zasady w całości 
udostępniane, nie ma podstaw do twierdzenia, jakoby »prawo dostępu do akt spra-
wy« wynikało z art. 3 ust. 1 pkt 1 udip”723. Trafne jest natomiast twierdzenie, że „re-
gulacja udip nie tworzy bezpośredniego prawa dostępu do akt sprawy, ale umożliwia 
jedynie dostęp do informacji publicznej, która może być w nich zawarta724”. Słusznie 
podkreśla się, że akta sprawy są zbiorem informacji publicznej, ale „przygotowanie 
takiej informacji nie może przybrać postaci automatycznych działań zobowiązanego, 
które sprowadziłyby się do udostępnienia wszystkich dokumentów”725.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż obowiązek pełnego upublicznienia (w sen-
sie opublikowania w BIP) wyników kontroli dotyczy jedynie ostatecznej postaci do-
kumentów wymienionych w art. 10 ustawy o NIK. Rozważenia wymaga jednak, czy 
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie udip można skutecznie żądać w try-
bie wnioskowym (art. 10 ust. 1 udip) udostępnienia danych publicznych dokumentu-
jących przebieg kontroli przed jej zakończeniem. Wniosek o udostępnienie dotyczył-
by zatem dokumentów urzędowych zawartych w aktach niezakończonej kontroli726. 
Odpowiedzi na tak postawione pytanie należy szukać w brzmieniu przytoczonego 
przepisu udip, który odwołuje się do „dokumentacji przebiegu i efektów kontroli 
oraz wystąpień, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających”. Takie ujęcie 
wyraźnie wskazuje na efekty (rezultaty) kontroli uzyskane w wyniku jej zakończo-
nego przebiegu. Uzyskanie efektu wiąże się ze zrealizowaniem określonego działa-
nia, w tym wypadku jest to zakończenie postępowania kontrolnego. Efekty kontro-
li są zatem zawarte w aktach zakończonego postępowania, natomiast sformułowa-
nie wystąpień, wniosków i opinii podmiotów przeprowadzających kontrolę wyma-
ga wcześniejszego dokonania ustaleń faktycznych, które są ich podstawą i zostały 
udokumentowane w aktach kontroli. Określonemu w udip wystąpieniu, w NIK od-
powiada wystąpienie pokontrolne, przygotowane po przeprowadzeniu wszystkich 
czynności dowodowych i utrwaleniu ich wyników w protokołach objętych aktami 

722 Np. wyrok NSA z 8 lutego 2005 r., OSK 1113/04; wyrok NSA z 11 maja 2006 r., II OSK 812/05; wyrok 
WSA w Warszawie z 3 stycznia 2011 r., II SAB/Wa 264/10, opubl. w CBOSA.

723 Wyrok NSA z 28 października 2009 r., I OSK 714/09; zob. też wyrok NSA z 16 kwietnia 2010 r., I OSK 
83/10 oraz wyrok NSA z 19 lutego 2014 r., I OSK 903/13, opubl. w CBOSA.

724 E. Jarzęcka-Siwik, Ograniczenie dostępu…, dz. cyt., s. 104; zob. też powołane tam orzecznictwo.
725 M. Jabłoński, Udostępnienie…, dz. cyt., s. 221.
726 Na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy o NIK z 2010 r. można było uzasadniać 

wyłączenie stosowania zawartych w udip zasad i trybu udostępniania informacji do czasu zreali-
zowania przez Prezesa NIK obowiązku informacyjnego określonego w ówczesnym art. 10 ustawy 
o NIK. Przepis ten uzależniał podanie do wiadomości publicznej (obligatoryjne lub fakultatywne) 
kluczowych dokumentów dotyczących wyników kontroli od uprzedniego przedłożenia ich Sejmowi.  
Zob. E. Jarzęcka-Siwik, Dostęp do akt..., dz. cyt., s. 62 i 63.
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kontroli. Elementem tego wystąpienia są wnioski w sprawie usunięcia stwierdzo-
nych nieprawidłowości (art. 53 ust. 1 pkt 5). Opinia oznacza natomiast ocenę doty-
czącą wartości czegoś727. W wypadku kontroli jest to ocena kontrolowanej działalno-
ści, stanowiąca część wystąpienia pokontrolnego i obejmująca ustalone, na podsta-
wie materiałów dowodowych znajdujących się w aktach kontroli, nieprawidłowości 
i ich przyczyny, zakres i skutki oraz wskazanie osoby za nie odpowiedzialnej (art. 53 
ust. 1 pkt 4). Wystąpienie pokontrolne i materiały dowodowe zgromadzone w aktach 
kontroli stanowią z kolei podstawowe źródło danych (choć nie jedyne) do opracowa-
nia informacji o wynikach kontroli (art. 64 ust. 1 zd. 2). Powyższe uwagi wskazują 
wyraźnie na zakotwiczenie danych publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 
lit. a tiret drugie udip w określonych przez ustawę o NIK dokumentach urzędowych 
obrazujących efekty zakończonej kontroli. Podkreślić również wypada, iż w przywo-
łanym artykule udip „przebieg” i „efekt” kontroli połączone są spójnikiem łącznym 
„i”, oznaczającym koniunkcję tych pojęć. Nie ma zatem uprawnienia do żądania udo-
stępnienia informacji o przebiegu kontroli oderwanego od dokumentacji jej efektów. 
Konkludując, udostępnienie danych publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. 
a tiret drugie udip odnosi się do danych dotyczących przebiegu i efektów kontroli 
i może obejmować wyłącznie informacje zawarte w aktach zakończonego postępo-
wania kontrolnego728.

Na marginesie należy wspomnieć o otwartym (przykładowym) charakterze opar-
tego na kryterium przedmiotowym katalogu rodzajów informacji publicznych za-
wartego art. 6 udip, jak również wyliczenia rodzajów danych publicznych, do któ-
rych odnosi się pkt 4 ust. 1 tego artykułu. O takim charakterze katalogu i wyliczenia 
jednoznacznie świadczy użycie przez ustawodawcę zwrotów „w szczególności” lub 
„w tym”. Zwrócenie się z wnioskiem o udostępnienie informacji niewskazanych wy-
raźnie w którymkolwiek z punktów art. 6 nie może zatem samo w sobie stanowić 
podstawy odmowy ich udostępnienia. Możliwe jest więc, chociaż w praktyce mało 
prawdopodobne, uzyskanie pewnych informacji dotyczących niezakończonej kontroli 
nie jako dokumentacji jej przebiegu, ale w innym określonym we wniosku zakresie729.

3.3. Formalne warunki upublicznienia informacji

Ogłoszenie w BIP przez pracownika NIK, zgodnie z jego zakresem zadań służbo-
wych, dokumentów wymienionych w art. 10 ustawy o NIK nie wymaga uprzedniego 
zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy kontrolerskiej730. Wynika to wprost 

727 Uniwersalny słownik…, dz. cyt., tom 2, s. 1272–1273.
728 Tak M. Bidziński [w:] Ustawa o dostępie…, dz. cyt., s. 97.
729 Zob. tamże, s. 75, 97 i 98.
730 E. Jarzęcka-Siwik, Dostęp do akt…, dz. cyt., s. 63 oraz tej autorki, Ograniczenie dostępu…, dz. cyt., s. 105.
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z art. 73 ust. 1 in fine ustawy o NIK, określającego zakres tajemnicy kontrolerskiej. 
Racje takiego rozwiązania są oczywiste: podanie tych dokumentów do wiadomo-
ści publicznej jest wykonaniem ustawowego obowiązku spoczywającego na Preze-
sie NIK. Warunkiem koniecznym powstania obowiązku upublicznienia jest podpi-
sanie przez uprawnioną osobę (lub osoby) określonego dokumentu. W odniesieniu 
do analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, sprawozdania 
z działalności NIK w roku ubiegłym (dokumenty zatwierdzane przez Kolegium NIK 
– art. 23 ust. 1), opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, wniosków 
w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działal-
nością organów wykonujących zadania publiczne, wystąpień zawierających wyni-
kające z kontroli zarzuty, dotyczące działalności osób wchodzących w skład Rady 
Ministrów, kierujących urzędami centralnymi, Prezesa NBP i osób kierujących insty-
tucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 (dokumenty uchwalane przez Kolegium NIK  
– art. 23 ust. 2 pkt 1–3) są to podpisy przewodniczącego Kolegium (czyli Prezesa 
NIK) i sekretarza Kolegium NIK731.

Informacje o wynikach kontroli są podpisywane przez Prezesa NIK lub upoważ-
nionego wiceprezesa oraz dyrektora właściwej jednostki kontrolnej (art. 64 ust. 1a). 
Pamiętać przy tym należy, iż informacje podlegające obowiązkowi przedłożenia Sej-
mowi, Prezydentowi RP i Prezesowi Rady Ministrów przed przedłożeniem przesyła-
ne są właściwym naczelnym lub centralnym organom państwowym, które w terminie 
14 dni od dnia otrzymania mogą przedstawić swoje stanowisko dołączane następnie 
do informacji. Prezes NIK może do tego stanowiska przedstawić swoją opinię (art. 64 
ust. 2). Ze względu na tę regulację należy przyjąć, iż obowiązek upublicznienia obej-
muje informację wraz z dołączonym stanowiskiem właściwego organu oraz ewentu-
alną opinią Prezesa NIK. Jawność życia publicznego wymaga bowiem, aby informacji 
towarzyszyły dokumenty ściśle z nią związane, stanowiące jej swoiste „dopełnienie”. 
W konsekwencji informacje o wynikach kontroli objęte art. 10 ustawy o NIK nie po-
winny być upubliczniane, dopóki nie zostanie wyczerpana procedura umożliwiają-
ca przedstawienie stanowiska przez właściwe organy. Dotyczy to również sytuacji  
– określonej w art. 64 ust. 3 ustawy o NIK – w której Prezes NIK niezwłocznie przeka-
zuje informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli, nie czekając na stanowisko 
właściwych organów. Może się tak stać na żądanie Sejmu, Prezydenta RP lub Preze-
sa Rady Ministrów albo gdy wystąpiły szczególnie ważne okoliczności. Zaistnienie 
tej ostatniej przesłanki („szczególnie ważne okoliczności”) podlega wyłącznej ocenie 
Prezesa NIK, który działa wówczas bez żadnego wniosku. Wystąpienia pokontrolne 
podpisuje kontroler prowadzący kontrolę oraz dyrektor właściwej jednostki kon-

731 Zatwierdzanie lub uchwalanie przez Kolegium NIK dokumentów w tych sprawach ma charakter de-
cyzyjny – uchwały są ostateczne i nie mogą być zmieniane przez Sejm albo jego organy, zob. E. Jarzęc-
ka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 103.
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trolnej, z tym że wystąpienia pokontrolne do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Mar-
szałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa NBP oraz osób kierujących instytu-
cjami, o których mowa w art. 4 ust. 1, podpisuje Prezes NIK, natomiast wystąpienia 
pokontrolne do ministra oraz kierownika urzędu centralnego – wiceprezes (art. 53 
ust. 3 i 4). Jeżeli na skutek wniesionych zastrzeżeń dojdzie do zmian w treści wystą-
pienia pokontrolnego, dyrektor właściwej jednostki kontrolnej sporządza jednolity 
tekst wystąpienia i podpisuje go (art. 61b ust. 1). Upublicznieniu podlega wyłącznie 
ostateczny tekst wystąpienia pokontrolnego. Dodatkowo wymaga zwrócenia uwagi, 
iż art. 10 ustawy o NIK dotyczy – poza wystąpieniami pokontrolnymi – dokumentów 
przedkładanych (lub przedstawianych – jak coroczne sprawozdanie) Sejmowi, Prezy-
dentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, właściwym wojewodom i organom jednostek 
samorządu terytorialnego. W konsekwencji należy przyjąć, iż ogłoszenie dokumen-
tu w BIP powinno następować dopiero po jego przedłożeniu właściwemu organowi, 
o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 1a, art. 8 i art. 9 ustawy o NIK. 

3. Upublicznianie wyników kontroliZbigniew Wrona
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1. Zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniachZbigniew Wrona

Zbigniew Wrona

VI.1. Zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach
1.1. Uwagi ogólne

W działalności Najwyższej Izby Kontroli zawiadomienia o przestępstwach i wy-
kroczeniach, kierowane do organów powołanych do ścigania przestępstw lub wykro-
czeń, podlegają regulacji dwojakiego rodzaju. Pierwszy z nich zawiera ustawa o NIK 
(art. 63 ust. 1). Drugi rodzaj uregulowań ma charakter karnoprocesowy i obejmu-
je określone przepisy kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia732. Wynika z tego, iż czynność zawiadomienia o przestęp-
stwie lub wykroczeniu należy postrzegać zarówno z perspektywy celów, funkcji i me-
chanizmów postępowania kontrolnego, jak również szeroko rozumianego postępo-
wania karnego. Perspektywy te nie są całkowicie zbieżne – o czym w dalszej części 
– co może być jedną z przyczyn pojawiających się różnic w ustaleniach faktycznych 
i ocenach prawnych pomiędzy NIK a organami ścigania.

1.2. Podstawy prawne zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach

Kluczowy dla analizowanego zagadnienia art. 63 ust. 1 ustawy o NIK nakłada 
na NIK obowiązek zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw lub 
wykroczeń w razie, gdy ustalenia faktyczne wskazują na istnienie uzasadnionego 
podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. W stosunku do ogólnej re-
gulacji art. 304 § 2 kpk – dotyczącej wszystkich instytucji państwowych – regulacja 
ustawy o NIK ma charakter szczególny. Umieszczenie tego przepisu w rozdziale 3 
ustawy o NIK zatytułowanym „Postępowanie kontrolne” i wynikające stąd dyrektywy 
wykładni systemowej wskazują jednoznacznie, że zakres jego stosowania obejmuje 
wyłącznie podejrzenie popełnienia przestępstw lub wykroczeń ujawnionych w za-
kresie podmiotowym i przedmiotowym przeprowadzanej kontroli.

Mogą natomiast powstać wątpliwości, czy art. 63 ust. 1 ustawy o NIK może sta-
nowić podstawę prawną zawiadomienia o przestępstwach lub wykroczeniach przed 
rozpatrzeniem zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego lub upływem terminu 
do ich zgłoszenia. Kwestia zawiadamiania o przestępstwach i wykroczeniach zosta-
ła wszak uregulowana w rozdziale „Postępowanie kontrolne” po przepisach doty-
czących czynności dowodowych i rozpatrywania zastrzeżeń. Kolejność przepisów 

732 Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz. U. z 2016 r.  
poz. 1713, ze zm., dalej: kpw.
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nie ma tu jednak decydującego znaczenia. Istotne jest bowiem brzmienie przepi-
su, który nie różnicuje obowiązków Izby w zależności od momentu, w którym po-
wzięto uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Przy-
jęcie poglądu, iż obowiązek zawiadomienia określony w ustawie o NIK aktualizuje 
się dopiero po przeprowadzeniu czynności kontrolnych i sporządzeniu wystąpienia 
pokontrolnego prowadziłoby także – w zakresie zawiadamiania o przestępstwach  
– do niespójności z art. 304 § 2 kpk nakazującym zawiadamianie niezależnie od fazy 
postępowania kontrolnego. Doprawdy, trudno byłoby wskazać ratio legis rozwiąza-
nia, wedle którego przed sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego ustawa o NIK 
nie nakazywałaby zawiadamiać o przestępstwach, pomimo iż materiał dowodowy 
zebrany w toku kontroli stwarza ku temu podstawy733. Tak więc obowiązek zawia-
domienia wyrażony w art. 63 ust. 1 ustawy o NIK istnieje od chwili rozpoczęcia po-
stępowania kontrolnego w siedzibie jednostki kontrolowanej.

W doktrynie prawa karnego procesowego zawiadamianie organów ścigania o po-
pełnionym przestępstwie ujmuje się jako element jednej z naczelnych zasad procesu: 
zasady współdziałania ze społeczeństwem i instytucjami w ściganiu przestępstw. Za-
wiadomienia o przestępstwach traktuje się jako przejaw współudziału (współpracy) 
instytucji państwowych w ściganiu karnym734. Ogólną podstawę normatywną obo-
wiązku współdziałania wywodzi się z art. 15 § 2 kpk, stanowiącego m.in., iż wszyst-
kie instytucje państwowe są obowiązane w zakresie swojego działania do udziela-
nia pomocy organom prowadzącym postępowanie karne. W odniesieniu do pomocy 
polegającej na zawiadamianiu o przestępstwach obowiązek ten został skonkretyzo-
wany w art. 304 § 2 kpk. Wskazany przepis – niezależnie od ustawy o NIK – kształ-
tuje ogólny obowiązek wszelkich instytucji państwowych i samorządowych, które 
w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściga-
nego z urzędu, do niezwłocznego zawiadomienia o tym prokuratora lub Policji. Nie 
ulega wątpliwości, że obowiązek ten dotyczy także NIK jako instytucji państwowej.

Zawiadomienie NIK powinno być przekazane organowi właściwemu do podję-
cia czynności w sprawie. Art. 402 § 2 kpk wymienia prokuratora i Policję, zaś art. 63 
ust. 1 ustawy o NIK posługuje się pojęciem „organ powołany do ścigania prze-
stępstw”. W istocie krąg tych organów jest tożsamy. Uwzględnić bowiem należy treść 
art. 312 kpk wskazującego organy, którym w śledztwie (i w dochodzeniu na zasadzie 
odpowiedniego stosowania tego przepisu) przysługują uprawnienia Policji. Są to wła-
śnie organy powołane do ścigania przestępstw w rozumieniu ustawy o NIK. Należą 

733 Za możliwością kierowania zawiadomień, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o NIK, jeszcze przed 
zakończeniem kontroli, opowiada się również R. Padrak, Postępowanie..., dz. cyt., s. 240. Autor nie uza-
sadnia szerzej swojego poglądu, ale wskazuje, że sytuacja taka może nastąpić w sprawach niecierpią-
cych zwłoki ze względu na przedawnienie karalności czynu.

734 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 236 i 237.
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do nich: Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowa Admini-
stracja Skarbowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Żandarmeria Wojskowa, w za-
kresie ich właściwości, a także inne organy przewidziane w przepisach szczegól-
nych. Kompetencje prokuratora i Policji obejmują ściganie wszystkich przestępstw 
publicznoskargowych, natomiast rodzaje przestępstw podlegających ściganiu przez 
inne organy jest ograniczony i wynika z ustaw dotyczących tych organów. Zatem NIK, 
w zależności od kwalifikacji prawnej przestępstwa i okoliczności konkretnego przy-
padku, może skierować zawiadomienie do innego niż prokurator lub Policja właści-
wego organu ścigania.

Zgodnie z art. 63 ustawy o NIK Izba przekazuje zawiadomienie „w razie uza-
sadnionego podejrzenia” popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Wprawdzie 
art. 304 § 2 kpk nie wiąże wprost obowiązku zawiadomienia z istnieniem uzasad-
nionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, jednak jest jasne, że takie uzasad-
nione podejrzenie musi zachodzić, skoro art. 303 kpk uzależnia od niego możliwość 
wszczęcia śledztwa lub dochodzenia735. Jeżeli podejrzenie nie byłoby dostatecznie 
uzasadnione, oznaczałoby to brak wystarczających podstaw faktycznych do urucho-
mienia ścigania karnego (brak tzw. przesłanki faktycznej)736 i konieczność odmowy 
wszczęcia postępowania przygotowawczego (art. 305 § 1 kpk)737. Niewątpliwie za-
tem do zawiadomienia – zarówno na postawie ustawy o NIK, jak i kpk – nie wystarczy 
samo przypuszczenie, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 
ale konieczne są dowody przekonująco wskazujące na ich popełnienie, czyli upraw-
dopodobniające ich popełnienie w znacznym stopniu738. Zawiadomienia kierowane 
na podstawie ustawy o NIK nie będą uznane przez organy ścigania za uzasadnione 
w razie niewystarczającego udokumentowania nadużyć w kontrolowanej jednostce, 
kierowania się przez kontrolera raczej intuicją i tzw. życiową wiedzą niż dowodami 
zebranymi w toku kontroli lub w materiale dowodowym. Aprobująco należy się od-
nieść również do innych wskazówek wypracowanych w doktrynie, pomocnych przy 
ocenie, czy podejrzenie jest uzasadnione. Akcentują one m.in., że podejrzenie powin-
no obiektywnie graniczyć z pewnością i pozostawiać oceniającemu jedynie minimal-

735 Podobnie E. Jarzęcka-Siwik, Zawiadomienie o przestępstwie i uprawnienia Najwyższej Izby Kontroli 
w postępowaniu karnym, Kontrola Państwowa 1998/6, s. 45 i 46.

736 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, 
s. 171 i 172. Wg tych autorów wszczęcie postępowania jest prawnie dopuszczalne, jeżeli istnieje co naj-
mniej taki zespół danych, który obiektywnie uprawdopodabnia fakt popełnienia przestępstwa, subiek-
tywnie zaś wywołuje co do tego faktu u organu ścigania wysoki stopień podejrzenia; tamże, s. 567.

737 Trafnie E. Jarzęcka-Siwik, Zawiadomienie…, dz. cyt., s. 46, podkreśla gwarancyjną dla obywatela funkcję 
wymogu „uzasadnionego” podejrzenia. Autorka zwraca również uwagę na zapobieganie w ten sposób 
bezpodstawnemu angażowaniu sił i środków publicznych. Zob. też E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Naj-
wyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 237.

738 Por. R. Padrak, Postępowanie…, dz. cyt., s. 242 oraz powołana tam literatura.
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ny margines własnego uznania oraz że kontroler powinien być w stanie wykazać, 
iż określone zachowanie wypełnia znamiona czynu zabronionego739.

Wprowadzając obowiązek zawiadomienia, art. 304 § 2 kpk wskazuje expressis ver-
bis, iż dotyczy on przestępstw ściganych z urzędu. Nie podlegają więc obowiązkowi 
zawiadamiania przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego oraz przestępstwa 
publicznoskargowe ścigane na wniosek. W tym drugim wypadku ustawa pozosta-
wia samemu pokrzywdzonemu decyzję, czy chce, aby postępowanie zostało wszczę-
te. Gdyby jednak Izba złożyła zawiadomienie o przestępstwie ściganym na wnio-
sek740, to co prawda w razie uzasadnionego podejrzenia przestępstwa postępowanie 
powinno być wszczęte, jednak jego dalszy los zależałby od tego, czy osoba upraw-
niona (najczęściej pokrzywdzony) złożyłaby wniosek o ściganie741. W myśl art. 12  
§ 1 kpk w sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą zło-
żenia wniosku toczy się z urzędu. Natomiast w razie braku takiego wniosku postępo-
wanie musiałoby zostać umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 10 kpk.

Rozważając relację przepisów dotyczących obowiązku przekazywania zawiado-
mienia i zakres stosowania art. 63 ust. 1 ustawy o NIK i art. 304 § 2 kpk, trzeba wska-
zać, że pierwszy z tych przepisów dotyczy wyłącznie zawiadomień na podstawie ma-
teriału dowodowego zebranego w toku kontroli, drugi natomiast obejmuje zawiado-
mienia o wszystkich przestępstwach ściganych z urzędu, o których Izba dowiedzia-
ła się „w związku ze swą działalnością”. Zakres art. 304 § 2 kpk jest zatem szerszy 
i pochłania zakres art. 63 ust. 1 ustawy o NIK742. Obejmuje w szczególności wszelkie 
przypadki przestępstw, w których Izba jest pokrzywdzonym w rozumieniu art. 49 
§ 1 kpk, ponieważ jej dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożo-
ne przez przestępstwo743, albo którymi nie została pokrzywdzona, jednak ma wie-
dzę o ich popełnieniu. Trafnie wskazano w literaturze744, iż w wypadku przestępstw 
ujawnionych w trakcie kontroli podstawę prawną do zawiadomienia będą stanowiły 

739 Por. E. Jarzęcka-Siwik, Zawiadomienie…, dz. cyt., s. 46 oraz E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa 
Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 237.

740 Przykładowo mogą to być takie przestępstwa z kk, jak: nieumyślne narażenie człowieka na niebez-
pieczeństwo (art. 160 § 3), narażenie człowieka na zarażenie (art. 161 § 1 i 2), zabieg leczniczy bez 
zgody pacjenta (art. 192 § 1), ujawnianie informacji w związku z wykonywaną funkcją (art. 266 § 1), 
bezprawne uzyskanie informacji (art. 267 § 1–4), utrudnianie zapoznania się z informacją (art. 268 
§ 1–3), niszczenie danych informatycznych (art. 268a § 1 i 2).

741 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Tom II, Wydawnictwo 
C.H.Beck, Warszawa 1999, s. 32 i 33 oraz przywołana tam literatura.

742 R. Padrak, Postępowanie…, dz. cyt., s. 240, stwierdza, iż zakresy tych przepisów krzyżują się, co nie 
jest precyzyjne, biorąc pod uwagę, że – co do samego obowiązku zawiadomienia – mamy do czynienia 
z relacją pochłaniania.

743 Przykładowo mogą to być przestępstwa przeciwko mieniu Izby, albo przestępstwo utrudniania kon-
troli, określone w art. 98 ustawy o NIK.

744 Zob. E. Jarzęcka-Siwik, Zawiadomienie…, dz. cyt., s. 45.
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obydwa analizowane przepisy i należy powoływać je łącznie, zaś w wypadku innych 
przestępstw, o których uzyskano wiedzę w związku z działalnością Izby, samoistną 
podstawą zawiadomienia będzie art. 304 § 2 kpk.

W odniesieniu do wykroczeń należy podkreślić, iż kpw nie zawiera odpowiedni-
ka art. 304 § 2 kpk, przewidującego dla instytucji państwowych prawny obowiązek 
zawiadamiania. Jedynym źródłem obowiązku zawiadomienia przez NIK o uzasadnio-
nym podejrzeniu wykroczenia jest zatem art. 63 ust. 1 ustawy o NIK.

1.3. Kwestia ustaleń co do winy i społecznej szkodliwości czynu

Zagadnieniem istotnym i często spornym w praktyce NIK jest kwestia wykazania 
po stronie podmiotowej czynu winy i stopnia społecznej szkodliwości. Te podsta-
wowe elementy decydują przecież o bycie przestępstwa lub wykroczenia, dlatego 
są istotne przy podejmowaniu decyzji o skierowaniu zawiadomienia oraz formuło-
waniu jego treści. Znane są wyrażane w rozmowach i dyskusjach poglądy części kon-
trolerów, w tym doradców prawnych, iż Izba nie powinna oceniać, czy stopień spo-
łecznej szkodliwości czynu jest większy niż znikomy, ani też czy osobie podejrzewa-
nej o popełnienie czynu można przypisać winę. Według zwolenników tego poglądu 
do ocen w tym zakresie uprawnione są wyłącznie organy prowadzące postępowa-
nie. Z tak skrajnym poglądem trudno się zgodzić. Ustawa o NIK mówi wszak o uza-
sadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a przecież nie ma przestępstwa 
bez winy (art. 1 § 3 kk) oraz bez większej niż znikoma społecznej szkodliwości czy-
nu (art. 1 § 2 kk). Jakiś rodzaj oceny w tym zakresie wydaje się niezbędny, chociażby 
z tego powodu, że kierowanie zawiadomień do organów ścigania nie jest dowolne, 
lecz stanowi realizację obowiązku ustawowego, którego granice są wyznaczone m.in. 
przez pojęcia przestępstwa lub wykroczenia745. W tym kontekście zasadnicze wątpli-
wości musi budzić teza o braku jakiegokolwiek znaczenia „subiektywnych prognoz 
NIK co do wyników postępowania karnego” i potrzebie kierowania zawiadomienia 
„nawet wówczas, gdy NIK przewiduje, że postępowanie może doprowadzić do usta-
lenia, że przestępstwo nie zostało popełnione, np. z uwagi na znikomą szkodliwość 
społeczną czynu lub brak zawinienia”746. Przewidywanie takiego wyniku sprawy za-
sadniczo kłóci się z wymaganym przez ustawodawcę „uzasadnionym podejrzeniem” 
popełnienia czynu zabronionego. Przy tym ważna wydaje się tu jeszcze jedna okolicz-

745 W dotychczasowej literaturze E. Jarzęcka-Siwik, Zawiadomienie…, dz. cyt., s. 51, również twierdziła, 
że Izba kierując zawiadomienie dokonuje pewnej oceny w zakresie stopnia społecznej szkodliwości 
czynu i winy. Autorka wskazała – dość arbitralnie – że decydować powinno przedmiotowe ujęcie spo-
łecznej szkodliwości. Uzasadniony jest natomiast pogląd, że nie można pominąć kwestii umyślności 
lub nieumyślności.

746 R. Padrak, Postępowanie…, dz. cyt., s. 242.
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ność, szczególnie istotna w sprawach zawiadomień kierowanych w związku z ustale-
niami kontroli (art. 63 ust. 1). W tych sprawach Izba dysponuje przecież materiałem 
dowodowym zebranym w postępowaniu kontrolnym prowadzonym na podstawie 
ustawy i odpowiednio udokumentowanym w formie protokołów (art. 35b ustawy 
o NIK). Materiał ten powinien pozwolić na stosunkowo precyzyjne ustalenia co do 
opisu przedmiotu czynu, jego społecznej szkodliwości i winy, jeżeli ustalono osobę 
odpowiedzialną. Izba dysponuje przecież całym arsenałem środków dowodowych 
określonych w ustawie o NIK (art. 37–49). Większość z tych dowodów może być 
wykorzystana jako dowody ścisłe747 przez organy prowadzące postępowanie karne, 
a protokoły z ich przeprowadzenia mogą być odczytywane na rozprawie w trakcie 
przewodu sądowego na podstawie art. 392 § 1 i 393 § 1 kpk. Dotyczy to m.in. doku-
mentów urzędowych, protokołów zeznań świadków, oględzin, pobrania rzeczy oraz 
opinii biegłych. Jest to sytuacja inna niż ta, w której Izba występuje jako zawiadamia-
jący o przestępstwie ujawnionym poza postępowaniem kontrolnym. W tym wypadku 
Izba ma przede wszystkim podjąć niezbędne czynności, aby nie dopuścić do zatarcia 
śladów i dowodów przestępstwa (art. 304 § 2 kpk in fine).

W świetle powyższych rozważań uzasadniony jest pogląd, że NIK, składając za-
wiadomienie o przestępstwie lub wykroczeniu, nie powinna tracić z pola widzenia 
kwestii winy i społecznej szkodliwości czynu. Jest to wyraz obiektywizmu kontrole-
rów decydujących o skierowaniu zawiadomienia i pozwala niejednokrotnie uniknąć 
pochopnych decyzji prowadzących do zbędnego angażowania sił i środków publicz-
nych, tak po stronie organów ścigania, jak i NIK. Zachodzi tylko pytanie, jak głęboko 
rozważać te kwestie. Analizując ten problem, warto odwołać się do opisanej w na-
uce prawa karnego procesowego stopniowalności prawdopodobieństwa popełnienia 
przestępstwa – a zatem również prawdopodobieństwa winy i większego niż znikomy 
stopnia społecznej szkodliwości czynu – na różnych etapach postępowania. Zgodnie 
z tą koncepcją inne będą wymagania (gwarancje) prawno-dowodowe w wypadku 
wszczynania postępowania karnego, przedstawienia zarzutów, stosowania środków 
zapobiegawczych, wnoszenia aktu oskarżenia oraz skazywania. Im dalej posuwa się 
proces karny oraz im dalej instytucje prawa karnego procesowego wkraczają w sferę 
praw obywatelskich, tym większe są wymagania dowodowe wobec organów748. Wy-
daje się, że ową stopniowalność można odnosić również do relacji pomiędzy złoże-

747 Dowód ścisły – w przeciwieństwie do dowodu swobodnego – jest przeprowadzany w formie okre-
ślonej w przepisach prawa dowodowego. Tylko on może stanowić podstawę ustaleń w zakresie winy 
i kary. Zob. S. Waltoś, Proces…, dz. cyt., s. 348 oraz T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie…,  
dz. cyt., s. 421.

748 J. Izydorczyk, „Prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa” oraz jego stopnie w polskim procesie 
karnym na podstawie kpk z 1997 r., [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janu-
sza Tylmana (pod red. T. Grzegorczyka), Oficyna a Wolters Kluwer business Polska, Warszawa 2011, 
s. 176 i 177.
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niem przez NIK zawiadomienia o przestępstwie a postanowieniem organu ścigania 
w przedmiocie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. Pozwala to przyjąć, iż wymaga-
nia dowodowe, które powinna spełnić NIK, wnosząc zawiadomienie dotyczące praw-
dopodobieństwa wypełnienia ustawowych znamion czynu, w tym winy lub większe-
go niż znikomy stopnia społecznej szkodliwości czynu, nie muszą być na takim sa-
mym poziomie jak wymagania, które powinny uwzględnić organy ścigania, wszczy-
nając postępowanie. W jakimś stopniu wyjaśnia to pojawiające się różnice w ocenach 
społecznej szkodliwości czynu i kwestii winy pomiędzy NIK a tymi organami.

 1.4. Forma i treść zawiadomienia

Przepisy ustawy o NIK nic nie mówią o formie i elementach treści zawiadomienia 
o przestępstwie lub wykroczeniu. Wskazówki i wytyczne co do formułowania tre-
ści zawiadomienia zostały natomiast określone w aktach o wewnętrznym charak-
terze. Należy tu wymienić zarządzenie w sprawie jakości kontroli oraz Podręcznik 
kontrolera. Zarządzenie w sprawie jakości kontroli wskazuje na formę pisemną za-
wiadomienia. Jednocześnie nakazuje ono opiniowanie przez departament właściwy 
w sprawach prawnych projektów wszystkich zawiadomień o czynach, za które prze-
widziana jest odpowiedzialność. Zawiadomienia wnoszone przez NIK – co do zasa-
dy – mogą być także składane ustnie do protokołu. Taką formę przewidują art. 143 
§ 1 pkt 1 i 304a kpk. Wskazanie w przepisach wewnętrznych formy pisemnej wynika 
z zasady pisemności, ale też jest uzasadnione profesjonalnym charakterem czynności 
wykonywanych przez Izbę. Dodać należy, że materiały dowodowe, zebrane w toku 
kontroli, które dołącza się do zawiadomienia, również mają formę pisemną,

 Wytyczne, co do treści i sposobu opracowania zawiadomienia, zawarte są w Pod-
ręczniku kontrolera, zatwierdzonym przez Prezesa NIK. Wprawdzie Podręcznik od-
nosi się do nieobowiązującego już § 48 zarządzenia Prezesa NIK z 1 marca 1995 r. 
w sprawie postępowania kontrolnego749, jednak można – a nawet należy – korzy-
stać z ogólnych wskazówek odnoszących się do formy i treści zawiadomienia. Mają 
one charakter techniczny i nie stoją w sprzeczności z aktualnym stanem prawnym. 
Spośród ważniejszych wskazówek na uwagę zasługuje propozycja wprowadzenia 
do zawiadomienia dwóch części: „sentencji” i uzasadnienia. „Sentencja” zawierałaby 
opis czynu polegający na przytoczeniu okoliczności faktycznych należących do isto-
ty przestępstwa, tzn. takich, które odpowiadają wszystkim jego ustawowym zna-
mionom. Należałoby tutaj również określić czas i miejsce popełnienia przestępstwa 
oraz – w miarę możliwości – dane identyfikujące osobę odpowiedzialną, wysokość 
szkody oraz propozycję kwalifikacji prawnej czynu. Z kolei uzasadnienie zawiadomie-

749 M. P. Nr 17, poz. 211.
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nia winno być szczegółowe i wyczerpujące oraz stanowić syntezę opartą na analizie  
zebranych w toku postępowania kontrolnego dowodów750. Propozycja dotycząca 
treści uzasadnienia obejmuje natomiast następujące elementy: ustalenie podstawy 
faktycznej, wskazanie dowodów, na podstawie których dokonano ustaleń faktycz-
nych, wskazanie, dlaczego nie uznano dowodów przeciwnych, wyjaśnienie podstawy  
prawnej751.

Niezależnie od wytycznych z Podręcznika kontrolera, wiele wskazówek dotyczą-
cych treści zawiadomienia przedstawiono w literaturze752. Ściśle rzecz biorąc, wska-
zówki te wynikały z interpretacji § 48 obowiązującego wówczas zarządzenia Pre-
zesa NIK w sprawie postępowania kontrolnego oraz art. 119 § 1 kpk, określającego 
wymagania formalne, jakie powinno spełniać pismo procesowe (a takim pismem 
jest zawiadomienie o przestępstwie). Dzisiaj część z tych interpretacji możemy dalej 
traktować jako aktualne. Na podkreślenie zasługuje zwłaszcza pogląd, że z użytego 
w art. 119 § 1 pkt 3 kpk pojęcia „wniosek” wynika niezbędność precyzyjnego okre-
ślenia, o ściganie jakiego przestępstwa Izba wnosi w zawiadomieniu. Opis czynu po-
winien zaś zawierać opis faktyczny wskazujący na wyczerpanie znamion podmioto-
wych i przedmiotowych przestępstwa oraz opis prawny wyrażający się w propono-
wanej kwalifikacji prawnej. Z opisu czynu powinno wynikać, kto jest odpowiedzialny 
za nieprawidłowości (jeżeli można ustalić osobę odpowiedzialną), na czym faktycz-
nie polegało przestępcze zachowanie, kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach zdarze-
nie nastąpiło i jakie były jego skutki753. Wymaga podkreślenia, iż art. 38 § 1 kpw na-
kazuje stosować wymogi art. 119 § 1 kpk odpowiednio do czynności procesowych 
prowadzonych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, a zatem obowiązują one 
w odniesieniu do czynności, jaką jest zawiadomienie o wykroczeniu.

1.5. Zawiadomienia na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o NIK  
jako element procesu kontrolnego oraz zadania kontrolerów

Jak już zostało powiedziane, zawiadomienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 usta-
wy o NIK, mogą być składane w toku lub po zakończeniu postępowania kontrolne-
go. Załącznik do zarządzenia w sprawie jakości kontroli traktuje działania dotyczą-
ce zawiadomień o czynach, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność, 
jako jeden z mechanizmów zapewnienia jakości działań następczych. Działania na-
stępcze są natomiast ujmowane jako ostatni (szósty) etap procesu kontrolnego, po-

750 Standardy kontroli zawarte w Podręczniku kontrolera, Metodyka, rozdz. 9, pkt 9.1, s. 16 i 17. Przyto-
czone zdanie to kolejny przykład wytycznej o wyraźnie normatywnym charakterze.

751 Tamże, s. 17.
752 Zob. E. Jarzęcka-Siwik, Zawiadomienie…, dz. cyt., s. 48–51.
753 Tamże, s. 49.
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legający na monitorowaniu realizacji wniosków pokontrolnych. Chodzi przecież o to, 
aby w pełni wyegzekwować odpowiedzialność za stwierdzone w kontroli nieprawi-
dłowości.

W zarządzeniu w sprawie kontroli określono tryb opracowania projektu zawiado-
mienia. Opracowuje go kontroler przeprowadzający kontrolę przy pomocy doradcy 
prawnego i kontrolera nadzorującego kontrolę, którzy opiniują i weryfikują ten pro-
jekt. Zawiadomienia o przestępstwach lub wykroczeniach składają w imieniu Prezesa 
NIK dyrektorzy kontrolnych jednostek organizacyjnych w ramach właściwości danej 
jednostki, na podstawie generalnego upoważnienia zawartego w § 1 zarządzenia Pre-
zesa NIK754. Konsekwentnie należy przyjąć, że na nich spoczywa również wynikający 
z art. 63 ust. 1 in fine ustawy o NIK obowiązek poinformowania o zawiadomieniu kie-
rownika jednostki kontrolowanej lub kierownika jednostki nadrzędnej i właściwego 
organu państwowego lub samorządowego. Jak widać, wymienione czynności kontro-
lerów zostały funkcjonalnie uporządkowane. Koordynowanie i opiniowanie spraw 
związanych ze współpracą NIK z organami powołanymi do ścigania przestępstw i in-
nych czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność, należy do wła-
ściwości Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego w zakresie wspoma-
gania czynności kontrolnych. Wskazany Departament prowadzi także rejestr tych 
zawiadomień755. Źródłem obowiązku opiniowania wszystkich projektów zawiado-
mień (a więc i kierowania ich przez właściwe jednostki kontrolne do opiniowania) 
oraz prowadzenia ewidencji zawiadomień (w istocie chodzi o wspomniany rejestr) 
jest załącznik do zarządzenia w sprawie jakości kontroli (Część II. pkt 7.6., s. 51). 
Należy podkreślić, iż omówione regulacje o wewnętrznym charakterze porządkują 
składanie zawiadomień na podstawie materiałów dowodowych zebranych w zakre-
sie kontroli (art. 63 ust. 1 i 3 ustawy o NIK). Kierowanie innych zawiadomień, a więc 
takich, których jedyną podstawą prawną jest ogólny przepis art. 304 § 2 kpk, nie jest 
objęte tymi regulacjami. Zawiadomienia w tych sprawach powinien zatem składać  
Prezes NIK albo wiceprezes, dyrektor generalny lub dyrektor (wicedyrektor) jed-
nostki organizacyjnej (niekoniecznie kontrolnej) NIK na podstawie odrębnego upo-
ważnienia.

754 Zarządzenie Nr 29/2012 Prezesa NIK z 4 września 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów kon-
trolnych jednostek organizacyjnych NIK do składania zawiadomień i wniosków o ukaranie oraz środ-
ków odwoławczych w postępowaniu karnym i innych postępowaniach – zwanym dalej zarządzeniem 
w sprawie upoważnienia.

755 § 18 pkt 5) zarządzenia Nr 12/2011 Prezesa NIK z 29 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowej orga-
nizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych NIK.
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1.6. Status prawny i uprawnienia procesowe NIK  
w postępowaniu karnym po wniesieniu zawiadomienia

Wniesienie zawiadomienia o przestępstwie sprawia, że NIK uzyskuje określone 
uprawnienia procesowe w postępowaniu karnym. Rozróżnić tutaj należy trzy sytu-
acje: pierwszą, gdy NIK składa zawiadomienie o przestępstwie na podstawie dowo-
dów uzyskanych w kontroli, drugą, gdy składa zawiadomienie o popełnieniu czynu 
zabronionego, a informację tę uzyskała w związku ze swą działalnością, ale poza 
czynnościami kontrolnymi, oraz trzecią, gdy składa zawiadomienie jako pokrzyw-
dzony w rozumieniu art. 49 § 1 kpk.

W pierwszym przypadku, gdy podstawą prawną wniesienia zawiadomienia będzie 
art. 63 ust. 1 ustawy o NIK, to NIK będzie korzystać z uprawnień zawiadamiającego. Do-
datkowo, w razie spełnienia przesłanek z art. 49 § 4 kpk, będzie mogła występować w po-
stępowaniu karnym na prawach strony, wykonując prawa pokrzywdzonego. Chodzi o te 
sprawy, w których przestępstwem wyrządzono szkodę w mieniu instytucji lub jednost-
ki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (głównie państwowej lub samorzą-
dowej), jeżeli nie działa organ pokrzywdzonej instytucji lub jednostki organizacyjnej.

Mogą się też zdarzyć przypadki z drugiego z wymienionych wyżej rodzajów sy-
tuacji, w których NIK wnosi zawiadomienie na podstawie art. 304 § 2 kpk w opar-
ciu o materiały uzyskane nie w zakresie prowadzonej kontroli, ale w związku ze 
swą działalnością, a sprawa dotyczy naruszenia dobra prawnego innego podmiotu756. 
Wówczas Izba będzie jedynie zawiadamiającym.

W trzeciej sytuacji, gdy zawiadamia na podstawie art. 304 § 2 kpk, a sprawa doty-
czy bezpośredniego naruszenia dobra prawnego Izby (np. Izba uzyskuje wiedzę da-
jącą uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa oszustwa przez wykonaw-
cę robót remontowych), wtedy korzysta ze wszystkich uprawnień pokrzywdzonego.

Izba, gdy nie ma statusu pokrzywdzonego (albo statusu podmiotu działającego 
na prawach pokrzywdzonego), występuje jako instytucja, która złożyła zawiadomie-
nie o przestępstwie. Przysługują jej wtedy uprawnienia określone w art. 305 § 4 kpk 
dotyczące powiadomienia o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledz-
twa (odpowiednio także dochodzenia – art. 325a §2 kpk). Niezależnie od tych uregu-
lowań, jeżeli złożyła zawiadomienie na podstawie ustawy o NIK, to zgodnie z art. 62 
ust. 2 tej ustawy organ powołany do ścigania przestępstw lub wykroczeń obowiąza-
ny jest zawiadomić Izbę o wynikach postępowania. NIK ma również prawo wniesie-
nia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowaw-
czego oraz zażalenia na postanowienie o umorzeniu tego postępowania. Zarówno 

756 W szczególności w związku ze sprawami organizacyjnymi Izby, sprawami gospodarczymi, kadrowymi 
czy sprawami dotyczącymi rozpatrywania skarg i wniosków. Zob. E. Jarzęcka-Siwik, Zawiadomienie…, 
dz. cyt., s. 45.
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w wypadku odmowy wszczęcia, jak i umorzenia postępowania przygotowawczego 
w obu jego formach – śledztwa lub dochodzenia – NIK, jako uprawniona do złożenia 
zażalenia, ma prawo przejrzenia akt, które mogą być udostępnione przez prokura-
tora również w postaci elektronicznej757. Zażalenie na postanowienia prokuratora 
o odmowie wszczęcia albo umorzeniu śledztwa lub dochodzenia wnosi się do sądu 
właściwego do rozpoznania sprawy w zawitym terminie 7 dni od daty doręczenia 
postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu za pośrednictwem prokurato-
ra, który wydał lub zatwierdził to postanowienie758. Przytoczone uregulowania gwa-
rantują więc NIK jako instytucji zawiadamiającej prawo do uruchomienia sądowej 
kontroli odwoławczej decyzji prokuratora o odmowie wszczęcia lub umorzeniu po-
stępowania przygotowawczego759.

Również przepisy wewnętrzne NIK odnoszą się do kwestii wnoszenia zażaleń 
na wskazane postanowienia. Z § 2 zarządzenia w sprawie upoważnienia wynika, 
iż środki odwoławcze w sprawach prowadzonych w wyniku wniesienia przez NIK 
zawiadomień lub wniosków o ukaranie mogą wnosić dyrektorzy właściwych kontrol- 
nych jednostek organizacyjnych NIK. Podobnie jak w wypadku zawiadomień, to ge-
neralne upoważnienie dotyczy zażaleń w sprawach, w których wniesiono zawiado-
mienie na podstawie art. 63 ust. 1 i 3 ustawy o NIK. Proceduralne szczegóły, doty-
czące m.in. obowiązku przygotowania przez kontrolną jednostkę organizacyjną pro-
jektu zażalenia lub stanowiska o niezasadności jego wniesienia oraz ich przekazania 
do Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego w terminie umożliwiającym 
wydanie opinii, czynnego udziału NIK w postępowaniu prowadzonym w związku 
z wniesionym przez Izbę zawiadomieniem przez monitorowanie przebiegu postępo-
wania oraz zapoznanie się z aktami sprawy przez wyznaczonego doradcę prawne-
go przed sporządzeniem projektu zażalenia, obowiązku reprezentowania NIK przez 
pracownika Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego z uprawnieniami 
radcy prawnego, jeżeli kontroler z takimi uprawnieniami nie jest zatrudniony w kon-
trolnej jednostce organizacyjnej, obowiązku bieżącego przekazywania do Departa-
mentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego skierowanych do właściwych organów 
zawiadomień i zażaleń, określa pismo okólne Prezesa NIK760.

W związku z dążeniem do odformalizowania procesu, art. 325e § 1 kpk stanowi, 
iż postanowienia o odmowie wszczęcia i umorzeniu dochodzenia nie wymagają uza-
sadnienia. Przepis ten uniemożliwiał również NIK uzyskanie uzasadnienia. Taka re-

757 Art. 306 § 1b kpk.
758 Art. 465 § 2, art. 460 i art. 463 § 1 w zw. z art. 465 § 1 kpk.
759 Por. K. T. Boratyńska, [w:] A. Sakowicz (red.), KPK. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2016, s. 719 i 720.
760 Pismo okólne Nr 2/2016 Prezesa NIK z 3 lutego 2016 r. w sprawie wzmożenia działań w celu popra-

wy skuteczności kierowanych przez NIK zawiadomień o czynach, za które ustawowo przewidziana 
jest odpowiedzialność. Niepublikowane.

1. Zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniachZbigniew Wrona



356

CZĘŚĆ VI ZAWIADOMIENIA W SPRAWIE NARUSZENIA PRAWA

gulacja mocno ograniczała możliwość racjonalnego i skutecznego zaskarżania tych 
postanowień, dlatego też – m.in. w następstwie starań NIK popartych przez sejmową 
Komisję do Spraw Kontroli Państwowej – Sejm podjął działania legislacyjne. W efek-
cie od 9 kwietnia 2014 r. obowiązuje art. 325e § 1a w nowym brzmieniu761, z które-
go wynika, iż uzasadnienie wskazanych postanowień sporządza się na wniosek NIK 
w wypadku, gdy zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez Izbę. Zaża-
lenie należy wówczas wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia 
z uzasadnieniem762.

Uprawnienia pokrzywdzonego wskazują, iż można uznać go za stronę „postę-
powania przejściowego”, które trwa od wniesienia aktu oskarżenia do rozpoczęcia 
rozprawy głównej. Pokrzywdzony – nie będąc jeszcze oskarżycielem posiłkowym – 
może w tej fazie uczestniczyć w posiedzeniach sądu dotyczących orzeczenia środków 
zabezpieczających, warunkowego umorzenia postępowania, skazania bez rozprawy, 
umorzenia postępowania lub innego środka przymusu763.

W trakcie rozprawy pokrzywdzony nie jest już stroną z tytułu samego faktu po-
krzywdzenia, natomiast może stać się stroną, jeżeli spełniając określone warunki 
proceduralne764, zgłosi swój udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela po-
siłkowego ubocznego (popierającego oskarżenie wniesione przez oskarżyciela pu-
blicznego) albo subsydiarnego (wnoszącego akt oskarżenia w sprawie z oskarżenia 
publicznego zamiast prokuratora i popierającego to oskarżenie przed sądem).

1.7. Zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach w praktyce NIK

Wykonując dyspozycję art. 63 ust. 1 ustawy o NIK, Izba kieruje opracowane przez 
siebie zawiadomienia o przestępstwach lub wykroczeniach do właściwych organów 
powołanych do ścigania przestępstw lub wykroczeń. Interesujące wydaje się bliższe 
spojrzenie na kształtującą się w tym zakresie praktykę. Syntetyczną charakterystykę 
zawiadomień oparłem na sprawozdaniach z działalności NIK w latach 2012–2016.

W okresie poddanym analizie NIK skierowała 342 zawiadomienia o przestęp-
stwach, w tym przestępstwach skarbowych. Zawiadomienia te dotyczyły 416 czy-
nów765. Najczęstszym adresatem zawiadomień były organy prokuratury – zawiada-

761 Wprowadzonym przez art. 1 ustawy z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego, Dz. U. z 2014 r., poz. 384.

762 K. T. Boratyńska, [w:] A. Sakowicz (red.), KPK…, dz. cyt., s. 751.
763 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, dz. cyt., s. 181 i 184.
764 Co do tych warunków zob. tamże, s. 188 i 189.
765 Niejednokrotnie jedno zawiadomienie obejmowało kilka czynów przestępczych; zdarzało się, że za-

wiadomienia o przestępstwach skarbowych dodatkowo dotyczyły wykroczeń skarbowych.
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miano je 271 razy766. Do Policji wniesiono zaś 46 zawiadomień. Pokaźna liczba zawia-
domień – 60 – wpłynęła do naczelników urzędów skarbowych, co wskazuje, iż sto-
sunkowo często kontrole ujawniały przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Z innych 
organów powołanych do ścigania przestępstw zwraca uwagę Centralne Biuro Anty-
korupcyjne, do którego skierowano 8 zawiadomień.

Przedmiotem zawiadomień najczęściej było przestępstwo nadużycia uprawnień 
przez funkcjonariusza publicznego, głównie w podstawowej postaci tego czynu 
(art. 231 § 1 kk), ale kilka zawiadomień dotyczyło typu kwalifikowanego, polegają-
cego na działaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (art. 231 § 2 
kk). Łącznie zawiadomieniami objęto 75 czynów z art. 231 kk. Liczbowa dominacja 
tego przestępstwa nie powinna dziwić, skoro podmiotowy zakres kompetencji kon-
trolnych NIK obejmuje głównie organy, w których zadania wykonują funkcjonariusze 
publiczni. Jest to również efekt przedmiotowego zróżnicowania kontroli, dotyczących 
przecież szerokiego spektrum aktywności publicznej łączącej się z wykonywaniem 
różnorodnych uprawnień i obowiązków.

Porównywalnej liczby czynów, bo 71, dotyczyły zawiadomienia o przestępstwach 
określonych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości767. Głównie polega-
ły one na nieprowadzeniu ksiąg rachunkowych, prowadzeniu ich wbrew przepisom 
ustawy lub podawaniu w tych księgach nierzetelnych danych (art. 77 pkt 1), ale za-
wiadamiano też o czynach polegających na niesporządzeniu sprawozdania finanso-
wego lub zawarciu w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych (art. 77 pkt 2).

Wyróżniającą się w zawiadomieniach grupą czynów były określone w kk prze-
stępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów z art. 270 (fałszerstwo materialne 
dokumentu), 271 (poświadczenie nieprawdy przez osobę uprawnioną do wystawie-
nia dokumentu) i 273 (używanie dokumentu poświadczającego nieprawdę). Zawia-
domiono o 57 tego rodzaju czynach.

Znaczna liczba zawiadomień dotyczyła przestępstw określonych w ustawie 
z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane768. W zawiadomieniach wskazano na 54 ta-
kie przestępstwa, przy czym 39 czynów polegało na wykonywaniu robót budowla-
nych bez pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia tych robót właściwemu organowi 
(art. 90), a 15 z nich zasadzało się na wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie bez posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa 
wykonywania takiej funkcji (art. 91 ust. 1 pkt 2).

Ze wskazaną wcześniej znaczną liczbą zawiadomień kierowanych do naczelników 
urzędów skarbowych koresponduje liczba czynów zakwalifikowanych jako przestęp-

766 Dwa zawiadomienia wniesiono do Prokuratora Generalnego, co można uznać za ciekawy szczegół 
wskazujący na wagę przestępstw objętych zawiadomieniami.

767 Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm.
768 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm., dalej zwana: Prawo budowlane.
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stwa skarbowe. W zawiadomieniach wskazano na 51 takich czynów769. Zastosowa-
ne w zawiadomieniach kwalifikacje prawne były zróżnicowane i obejmowały czyny 
z art. 54 (nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania), art. 56 (oszustwo 
podatkowe przez podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w deklaracji lub oświad-
czeniu albo niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi da-
nych), art. 61 § 1 (nierzetelne prowadzenie ksiąg wymienionych w art. 53 § 1), art. 76 
(narażenie organu na bezpodstawny zwrot podatku), art. 78 (niepobranie podatku 
przez płatnika albo pobranie go w kwocie niższej od należnej) oraz art. 82 kks (na-
rażenie finansów publicznych na uszczuplenie przez nienależną wypłatę, pobranie 
lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji lub subwencji) .

Odnotować wypada – również z uwagi na ciężar gatunkowy tych przestępstw  
– 37 zawiadomień o czynach z art. 296 kk, które polegały na wyrządzeniu szkody w ob-
rocie gospodarczym (w tym również szkody w wielkich rozmiarach – art. 296 § 3 kk) 
przez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązku przez osobę 
zajmującą się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą danego podmio-
tu. Waga przestępstwa uzasadnia także odnotowanie 19 zawiadomień o przestępstwie 
oszustwa kredytowego przez przedłożenie podrobionego, przerobionego, poświadcza-
jącego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, względnie nierzetelnego pisemnego 
oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu (art. 297 kk).

Tabele dotyczące wyników postępowań zawarte w corocznych sprawozdaniach 
NIK wskazują, iż w badanym pięcioleciu wniesiono do sądów 39 aktów oskarżenia 
w sprawach, w których Izba złożyła zawiadomienie o przestępstwie770. W tym samym 
okresie w 44 postępowaniach o przestępstwa, toczących się na skutek zawiadomie-
nia Izby, sąd wyrokiem stwierdził winę oskarżonego771.

Postępowania często są długotrwałe i w wielu badanych sprawach Izba nie zo-
stała jeszcze poinformowana o ich zakończeniu. Niemniej jednak należy się zasta-
nowić nad przyczynami różnic w ustaleniach faktycznych i ocenach prawnych po-
między zawiadomieniami NIK a decyzjami organów ścigania lub sądu. Wydaje się, 
że różnice te można częściowo wyjaśnić jako spowodowane odmienną perspektywą 
(podejściem) kontrolerów i organów ścigania. Zauważono już w literaturze, że usta-
lenia poczynione w postępowaniu kontrolnym, wskazujące na istnienie uzasadnio-
nego podejrzenia, że zostało popełnione przestępstwo, należą do najbardziej spek-

769 Liczba zawiadomień wniesionych do urzędów skarbowych jest większa, ponieważ część z tych zawia-
domień dotyczyła wyłącznie wykroczeń skarbowych.

770 Podobnie jak zawiadomienia o przestępstwach, również akty oskarżenia i wyroki sądów niejedno-
krotnie obejmowały kilka czynów popełnionych przez jedną lub kilka osób.

771 W niniejszej prezentacji przyjęto, że stwierdzenie winy oznacza sądowe uznanie za winnego albo wa-
runkowe umorzenie postępowania. Liczba ta dotyczy także zawiadomień skierowanych przed 2012 r.
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takularnych wyników kontroli772. Zadaniem zaś kontrolerów jest głównie realizowa-
nie celów kontroli, a nie zastępowanie organów ścigania. Zawiadomienie o przestęp-
stwie jest konsekwencją ustalenia nieprawidłowości, których opis zawiera wystąpienie 
pokontrolne. W pewnym sensie jest to zatem zwieńczenie pracy kontrolera. Dotyczy 
to także zawiadomień o wykroczeniach i innych czynach, za które ustawowo przewi-
dziana jest odpowiedzialność. Dla organów ścigania złożenie przez NIK zawiadomie-
nia o przestępstwie lub wykroczeniu jest natomiast początkiem ciągu czynności pro-
cesowych, które muszą być przeprowadzone z poszanowaniem m.in. zasad prawdy 
materialnej, trafnej reakcji, domniemania niewinności i szybkości. Ewentualne niepo-
wodzenia w tym zakresie rzutują negatywnie na ocenę efektywności ścigania związa-
ną głównie ze wskaźnikiem wykrywalności. Wstępna ocena szans uzyskania w toku 
śledztwa lub dochodzenia dowodów winy sprawcy może rzutować w sposób niezgod-
ny z prawem np. na ocenę stopnia szkodliwości społecznej czynu. Znane są opisywane 
w literaturze mechanizmy selekcji ścigania prowadzące niekiedy do tzw. oportunizmu 
faktycznego, polegające np. na rażąco nieprawidłowym przeprowadzeniu czynności 
sprawdzających, opóźnianiu wszczynania postępowania przygotowawczego lub oczy-
wiście bezzasadnych odmowach wszczęcia tego postępowania773.

W okresie 2012–2016 NIK skierowała do właściwych organów 221 zawiadomień 
o popełnieniu wykroczeń. W zdecydowanej większości były to zawiadomienia o wy-
kroczeniach określonych w Prawie budowlanym. Wniesiono 156 takich zawiado-
mień, przede wszystkim do powiatowych i wojewódzkich inspektorów nadzoru bu-
dowlanego, ale były też sprawy, w których kierowano je do Policji. Głównie dotyczyły 
one różnych postaci wykroczenia z art. 93, polegającego na niespełnianiu określo-
nych w tej ustawie obowiązków ciążących na uczestnikach procesu budowlanego 
oraz innych osobach, w tym właścicielu i zarządcy obiektu budowlanego. Najczęściej 
zawiadomienia obejmowały wykroczenia, o których mowa w pkt 8 i 9 tego artykułu 
i zasadzały się na niespełnianiu obowiązków właściciela lub zarządcy, polegających 
na poddawaniu obiektu budowlanego okresowej kontroli (art. 62 ust. 1 pkt 1–3) lub 
przechowywaniu dokumentów związanych z obiektem budowlanym lub prowadze-
niu książki obiektu budowlanego (art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 3).

Spośród zawiadomień o innych wykroczeniach na uwagę zasługują, ze względu 
na znaczną liczbę zawiadomień i wagę wykroczeń:

– kierowane do Policji zawiadomienia dotyczące czynów określonych w art. 10 
ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach774, pole-

772 E. Jarzęcka-Siwik, Zawiadomienie…, dz. cyt., s. 43.
773 Na temat zjawiska selekcji ścigania zob. Z. Doda, Wszczęcie postępowania karnego – mechanizmy selek-

cji [w:] S. Waltoś (red.), Proces karny a polityka karna, APH „Exartim”, Kraków 1991, s. 16–19. W kwe-
stii oportunizmu faktycznego por. też S. Waltoś, P. Hofmański, Proces…, dz. cyt., s. 294 i 295.

774 Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, ze zm.
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gających na prowadzeniu bez wymaganego przez art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 tej ustawy ze-
zwolenia, działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (w zbada-
nych przez NIK wypadkach chodziło o wyłapywanie i transportowanie bezdomnych 
zwierząt) oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

– kierowane do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska zawiadomienia 
obejmujące m.in. czyny określone w art. 346 ust. 1 i 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 
– Prawo ochrony środowiska775, zasadzające się na nieprzekazywaniu marszałko-
wi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, wbrew obo-
wiązkowi określonemu w art. 162 ust. 3 i 4, informacji o rodzaju, ilości i miejscach 
występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, albo 
też polegające na niedokumentowaniu, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 162 
ust. 2, rodzaju, ilości i miejsc występowania tych substancji,

– kierowane do Policji zawiadomienia dotyczące czynów określonych w art. 194 
pkt 2 ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne776, polegające na grodzeniu nierucho-
mości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej 
niż 1,5 m od linii brzegu,

– kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy, obejmujące m.in. czyny określone 
w art. 281 pkt kp, polegające na zawarciu umowy cywilnoprawnej w warunkach, 
w których zgodnie z art. 22 § 1 kp powinna być zawarta umowa o pracę.

Podane powyżej przykłady przestępstw i wykroczeń, których w głównej mierze 
dotyczyły zawiadomienia, obrazują jedynie pewien wycinek praktyki NIK. Pozwalają 
jednak zauważyć szerokie spektrum działalności kontrolnej. Tematyka badań w toku 
kontroli i kierunki poszukiwania dowodów, na których budowane są ustalenia, nie 
są dowolne, lecz są ściśle wyznaczone przez określony we właściwym trybie przed-
miotowy i podmiotowy zakres kontroli. 

775 Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.
776 Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, ze zm.
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VI.2. Zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny  
finansów publicznych

2.1. Pojęcie dyscypliny finansów publicznych

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych777 
określa zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
nie definiując jednak tego pojęcia. Najogólniej wskazać można, że ustawa ta reguluje 
odpowiedzialność za naruszenie zasad prawidłowego – zgodnego z przepisami – go-
spodarowania środkami publicznymi. Ustawa o odpowiedzialności w art. 2 odwołuje 
się do pojęcia finansów publicznych w takim znaczeniu, jakie przypisuje mu ustawa 
o finansach publicznych. Ustawa o finansach publicznych w art. 3 definiuje finanse 
publiczne jako procesy związane z gromadzeniem środków oraz ich rozdysponowa-
niem. W konsekwencji tak szerokiego zdefiniowania pojęcia finansów publicznych, 
przedmiotem ochrony w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności są publiczne środki 
finansowe, niezależnie od formy organizacyjnej dysponowania nimi778. W literaturze 
słusznie wskazuje się, że dyscyplinę finansów publicznych rozumieć należy jako ka-
talog zasad odnoszących się do prawidłowego gospodarowania środkami publiczny-
mi, sformułowanych w przepisach nie tylko ustawy o finansach publicznych, ale tak-
że innych aktów779 (np. Prawie zamówień publicznych, ustawie o rachunkowości780).

Ustawa o odpowiedzialności, w art. 5–18c, formułuje katalog czynów stanowią-
cych naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Odnoszą się one przede wszystkim 
do procesów pozyskiwania środków publicznych oraz ich wydatkowania, ale także 
poprawności sporządzania planów finansowych, sprawozdań, przeprowadzania in-
wentaryzacji, prawidłowości udzielanych zamówień publicznych oraz obowiązków 
zarządczych. Poza wskazaniem czynów stanowiących naruszenia dyscypliny finan-
sów publicznych ustawa określa krąg osób podlegających tej odpowiedzialności, za-
sady odpowiedzialności, organy właściwe do prowadzenia postępowania oraz jego 
tryb, co pozwala całość tych regulacji uznać za tworzące odrębny, swoisty system781.

777 Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, ze zm., nazywana dalej ustawą o odpowiedzialności.

778 R. Cieślak, Teza 2 do art. 1, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naru-
szenie finansów publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, C.H.Beck, Warszawa 2017, s. 923, oraz przywo-
łana tam publikacja Finanse publiczne i prawo finansowe, red. E. Ruśkowski, Warszawa 1970, s. 274.

779 L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ko-
mentarz, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 25.

780 Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm.
781 Zob. interesujące i pogłębione rozważania na ten temat: W. Robaczyński, Odpowiedzialność za naru-

szenie dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia systemowe, [w:] Dyscyplina finansów 
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2.2. Tryb składania zawiadomień o naruszeniu dyscypliny  
finansów publicznych

Uruchomienie procedury, w której ukarane mogą zostać osoby winne tych naru-
szeń, możliwe jest wyłącznie po złożeniu zawiadomienia przez jeden z uprawnionych 
podmiotów. Jest to jedna z charakterystycznych cech tego systemu – pełniący funk-
cję oskarżyciela rzecznicy dyscypliny finansów publicznych782 nie mogą podejmować 
postępowań z urzędu. Działalność kontrolna NIK w szczególności obejmuje zagad-
nienia związane z prawidłowością pozyskiwania i wydatkowania środków publicz-
nych, w tym przestrzegania przepisów prawnych określających zasady tego pozyski-
wania i wydatkowania. Wzgląd na przedmiot kontroli oraz zakres przeprowadzanych 
kontroli uzasadniają fakt, że NIK jest jednym z podmiotów uprawnionych, zgodnie 
z art. 93 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności, do składania zawiadomień o naruszeniu 
dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem, zawiadomie-
nia takie składać mogą:

– kierownik jednostki sektora finansów publicznych (chodzi tutaj o kierownika 
jednostki, w której doszło do potencjalnego naruszenia);

– kierownik podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu 
przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne;

– organ sprawujący nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych;
– organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;
– komisja stała organu stanowiącego samorządu terytorialnego;
– organ kontroli lub kierownik jednostki prowadzącej kontrolę jednostki sektora 

finansów publicznych;
– dysponent przekazujący środki publiczne jednostce sektora finansów publicz-

nych lub podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych;
– organ założycielski jednostki sektora finansów publicznych.
NIK przysługuje prawo do złożenia zawiadomienia, co oznacza, że złożone przez 

NIK prawidłowe zawiadomienie uruchamia przewidziane w ustawie czynności rzecz-
nika dyscypliny. Zaznaczyć należy, że krąg podmiotów uprawnionych do złożenia za-
wiadomienia ma charakter zamknięty. W konsekwencji, zgodnie z art. 95 ust. 1 usta-
wy o odpowiedzialności, jeżeli rzecznik dyscypliny otrzymał informację o narusze-
niu dyscypliny finansów publicznych od osób lub podmiotów innych niż uprawnione, 
przekazuje tę informację kierownikowi jednostki, której ona dotyczy, oraz organo-
wi sprawującemu nadzór nad tą jednostką – i to te podmioty w określonym trybie 
weryfikują zasadność złożenia zawiadomienia. Z drugiej strony przysługujące NIK 

publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka, red. M. Smaga, M. Winiarz, C.H.Beck, Warszawa 2015, 
s. 434–439.

782 Nazywani dalej rzecznikami lub rzecznikami dyscypliny.
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uprawnienie musi być rozumiane jako ciążący na NIK obowiązek złożenia zawiado-
mienia w każdym wypadku, gdy stwierdzone zostaną okoliczności wskazujące na po-
pełnienie naruszenia783. Taka interpretacja przywołanego przepisu jest spójna z tre-
ścią art. 63 ust. 3 ustawy o NIK, zgodnie z którym w razie ujawnienia czynów (innych 
niż przestępstwo lub wykroczenie, do których odnosi się art. 63 ust. 1), za które usta-
wowo przewidziana jest odpowiedzialność, NIK zawiadamia o tym właściwe organy. 
Treść przepisu nie pozostawia wątpliwości, że złożenie stosownego zawiadomienia 
jest obowiązkiem Izby. Z art. 93 ust. 1 zd. wstępne ustawy o odpowiedzialności wy-
nika, że zawiadomienie powinno być złożone „niezwłocznie”. Pojęciu temu należy 
przypisywać takie znaczenie, jak w innych podobnych przepisach. NIK obowiązana 
jest więc złożyć zawiadomienie w możliwie najkrótszym czasie po należytym dopeł-
nieniu czynności związanych z ustaleniem i udokumentowaniem naruszenia oraz 
sporządzeniu i zweryfikowaniu poprawności projektu zawiadomienia.

Projekty zawiadomień sporządzone są w jednostkach kontrolnych (departamen-
tach lub delegaturach NIK), które w toku przeprowadzanej kontroli ujawniły oko-
liczności wskazujące na zaistnienie naruszenia. Zgodnie z § 18 pkt 5 zarządzenia or-
ganizacyjnego koordynowanie oraz opiniowanie spraw dotyczących zawiadomień 
o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych należy do właściwości departamen-
tu właściwego w sprawach prawnych, czyli Departamentu Prawnego i Orzecznictwa 
Kontrolnego NIK. Po wyrażeniu stanowiska przez Departament Prawny i Orzecznic-
twa Kontrolnego zawiadomienie do właściwego rzecznika kierowane jest przez dy-
rektora jednostki kontrolnej784, która przygotowywała projekt zawiadomienia.

Na Izbie kierującej zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 
ciążą takie same obowiązki jak na każdym innym uprawnionym do tego podmiocie. 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności, kierowane do rzecznika zawia-
domienie musi zawierać:

1) datę, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres i podpis zawiadamiającego;
2) określenie ujawnionego naruszenia dyscypliny finansów publicznych wraz 

z podaniem sposobu, czasu jego popełnienia oraz naruszonego przepisu prawa;
3) wskazanie okoliczności, w jakich doszło do naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych, a także określenie wysokości środków finansowych będących przed-
miotem naruszenia lub wysokości skutków finansowych;

783 Tak też, odnosząc to do wszystkich podmiotów uprawnionych i zarazem obowiązanych do zawiada-
miania o stwierdzonym naruszeniu – W. Robaczyński, Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finan-
sów publicznych, [w:] A. Talik, W. Robaczyński, A. Babczuk, Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy 
i zakres odpowiedzialności, C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 248.

784 Zgodnie z zarządzeniem nr 29/2012 Prezesa NIK z 4 września 2012 r. w sprawie upoważnienia dy-
rektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli do składania zawiadomień 
i wniosków o ukaranie oraz środków odwoławczych w postępowaniu karnym i innych postępowa-
niach (niepubl.).
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4) informację, czy przedstawione naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
jest przedmiotem postępowania karnego, postępowania w sprawie o wykroczenie, 
postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

Jeżeli jest to możliwe, zawiadomienie powinno zawierać również (zgodnie 
z art. 94 ust. 2) wskazanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania osoby, która na-
ruszyła dyscyplinę finansów publicznych, adresu pracodawcy i stanowiska zajmowa-
nego przez tę osobę w czasie popełnienia naruszenia, a także nazwy i adresu jej ak-
tualnego pracodawcy. Do zawiadomienia dołącza się (art. 94 ust. 2a), w miarę moż-
liwości, materiał zebrany w trakcie kontroli lub innych działań, w wyniku których 
ujawniono naruszenie dyscypliny finansów publicznych, potwierdzający fakt lub oko-
liczności popełnienia tego naruszenia, w szczególności protokół kontroli lub wynik 
kontroli. Kopie dołączanych dokumentów potwierdza się za zgodność z oryginałem.

Trzeba podkreślić fakt, że bezwzględnie wymaganymi elementami zawiadomie-
nia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych są: określenie naruszenia wraz 
ze sposobem i czasem jego popełnienia oraz naruszonego przepisu prawa. Jeżeli za-
wiadomienie nie zawiera któregokolwiek z tych elementów (lub nie zawiera podpi-
su zawiadamiającego), rzecznik, zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności, 
zwraca zawiadomienie, wskazując na jego braki. Jeżeli natomiast zawiadomienie nie 
zawiera danych dotyczących okoliczności, w jakich doszło do naruszenia dyscypli-
ny, określenia wysokości środków finansowych będących przedmiotem naruszenia 
lub wysokości skutków finansowych lub nie zawiera informacji, czy naruszenie jest 
przedmiotem innego postępowania – rzecznik uzupełnia braki we własnym zakresie 
albo wskazuje je zawiadamiającemu (art. 94 ust. 5). W tym drugim wypadku rzecz-
nik wzywa zawiadamiającego do ponownego złożenia uzupełnionego zawiadomienia 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia wezwania.

Tych kluczowych elementów zawiadomienia nie można zastąpić załączeniem 
do zawiadomienia kopii fragmentu wystąpienia pokontrolnego lub innych dokumen-
tów zgromadzonych w aktach kontroli przeprowadzonej przez NIK. Do zawiadomie-
nia załącza się zgromadzony materiał (w szczególności kopie odpowiednich frag-
mentów wystąpienia pokontrolnego) potwierdzający fakty wskazane w zawiadomie-
niu. Przekazanie tego materiału dowodowego nie zwalnia jednak zawiadamiającego 
od obowiązku ujęcia w treści zawiadomienia wszystkich wymaganych elementów. 
Obowiązkiem Izby, jako organu składającego zawiadomienie, jest podanie wszystkich 
wymaganych informacji w treści zawiadomienia. Szczególna ranga NIK, fakt, że kon-
trole są prowadzone przez wykwalifikowanych kontrolerów, a procedura sporządza-
nia projektów zawiadomień jest uregulowana w aktach wewnętrznych – uzasadnia 
oczekiwanie, aby zawiadomienia kierowane przez NIK zawierały wszystkie wymaga-
ne przez art. 94 ust. 1 elementy, także te, które teoretycznie rzecznik może uzupełnić 
we własnym zakresie. Zwrot przez rzecznika skierowanego przez NIK zawiadomie-
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nia świadczyłby o wadliwym działaniu nadzoru nad prawidłowością sporządzenia 
projektu zawiadomienia. Wyjątek należy uczynić dla informacji o tym, czy narusze-
nie stanowi przedmiot innego postępowania. Tego typu wiedzą NIK przeważnie nie 
dysponuje, co uprawnia do przekazania rzecznikowi takiej właśnie informacji o nie-
dysponowaniu danymi na ten temat. W poszczególnych sytuacjach także określenie 
pełnych skutków finansowych naruszenia może wykraczać poza zakres ustaleń do-
konywanych w ramach kontroli NIK.

Ustalenia dokonane w toku kontroli muszą pozwolić na kompletne sformuło-
wanie oraz udokumentowanie składanego przez NIK zawiadomienia – zgodnie 
z art. 94 ustawy o odpowiedzialności. Kontroler (a czasami odpowiednio koordy-
nator, względnie nawet nadzorujący kontrolę wicedyrektor albo dyrektor) powi-
nien po stwierdzeniu zaistnienia okoliczności wskazujących na możliwość narusze-
nia dyscypliny finansów publicznych rozważyć, czy zgromadzone w aktach kontroli 
dane umożliwią złożenie poprawnego i kompletnego zawiadomienia. W wypadku 
kontroli NIK stwierdzenie możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
często ma miejsce niejako „przy okazji” badania innych zagadnień. Także w takiej 
sytuacji kontroler musi zadbać o to, aby należycie udokumentować potencjalne na-
ruszenie, w szczególności starając się ustalić te elementy, które stanowią obligatoryj-
ną treść przyszłego zawiadomienia. Dane pozyskane w toku kontroli muszą pozwo-
lić na wskazanie istoty ujawnionego naruszenia, czasu i sposobu jego popełnienia, 
naruszonego przepisu, okoliczności, w jakich doszło do naruszenia, oraz wysokości 
skutków finansowych (względnie środków finansowych będących przedmiotem na-
ruszenia). Niezgodne z omawianymi przepisami oraz narażające NIK na zwrot zawia-
domienia są próby kierowania zawiadomień, w których treści nie ujęto wszystkich 
wymaganych informacji, za to do których załączono obszerne fragmenty wystąpie-
nia pokontrolnego. Wystąpienie pokontrolne (jego potwierdzona za zgodność ko-
pia) stanowi we właściwych fragmentach nieodzowny załącznik do zawiadomienia.  
Ponieważ jednak treść wystąpienia pokontrolnego determinowana jest przedmio-
tem kontroli, często nie są w nim ujęte wszystkie okoliczności istotne dla stwier-
dzonego naruszenia. W takim wypadku okoliczności te muszą być udokumentowa-
ne w inny sposób (np. przez pozyskanie wyjaśnień, kopii dokumentów itp.). Nigdy 
obszerne nawet załączniki nie zastąpią jednak kompletnego sformułowania samego 
zawiadomienia.

W wypadku zawiadomień kierowanych przez NIK (redagowanych przy użyciu 
obowiązującego dla danej jednostki organizacyjnej szablonu, tzw. papieru firmo-
wego) mało prawdopodobna jest sytuacja przewidziana w dyspozycji art. 94 ust. 3 
ustawy o odpowiedzialności, zgodnie z którym zawiadomienie pozostawia się bez 
rozpoznania, jeżeli nie zawiera danych pozwalających na zidentyfikowanie zawia-
damiającego.

2. Zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznychMaciej Berek
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Decyzja o złożeniu zawiadomienia wymaga stwierdzenia, że ujawnione fakty 
wskazują na podejrzenie popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
Dokonanie takiej oceny wymaga jednak nie tylko ustalenia, który z czynów enumero-
wanych przez ustawę o odpowiedzialności został popełniony, ale także czy spełnione 
zostały inne określone przez tę ustawę warunki ponoszenia odpowiedzialności. Jeżeli 
w zawiadomieniu wskazywana jest osoba, która popełniła naruszenie, to może to do-
tyczyć wyłącznie osób pozostających w kręgu podmiotowym ustawy o odpowiedzial-
ności (art. 4 i 4a). Każdorazowa decyzja o skierowaniu zawiadomienia powinna być 
jednak poprzedzona także analizą wybranych przesłanek określonych w art. 19–29 
oraz art. 38 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności. Wśród przesłanek tych są takie, które 
mają charakter możliwy do jednoznacznego i obiektywnego ustalenia przed skiero-
waniem zawiadomienia. Dla przykładu, art. 38 ust. 1 określa termin przedawnienia 
karalności naruszenia. W wypadku upływu tego terminu kierowanie zawiadomie-
nia należy uznać za niezasadne (a wręcz niedopuszczalne), bo skutek procesowy 
takiego zawiadomienia jest z góry znany. Podobnie w większości wypadków możli-
we do jednoznacznego ustalenia już na etapie formułowania projektu zawiadomie-
nia jest to, czy nie zachodzą przesłanki określone w art. 26 ustawy. Zgodnie z art. 26 
ust. 1 i 2 nie stanowi naruszenia działanie lub zaniechanie, którego przedmiotem 
są środki finansowe nieprzekraczające tzw. kwoty minimalnej, której wartość usta-
lana jest zgodnie z art. 26 ust. 3. Przepisy wskazują też, jak kwotę tę należy odnieść 
do jednorazowego naruszenia oraz do wypadku więcej niż jednego działania lub za-
niechania. Skoro działanie (zaniechanie) odnoszące się do kwoty nieprzekraczającej 
kwoty minimalnej nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, to kie-
rowanie zawiadomienia w takiej sprawie należy uznać za nieuprawnione785. W takiej 
sprawie nie doszło bowiem do naruszenia, nie została spełniona jedna z przesłanek 
konstytuujących to naruszenie.

Niektóre z przepisów określających kontratypy naruszeń mają jednak charakter 
ocenny i ich zastosowanie wymaga ważenia różnych okoliczności. W niektórych wy-
padkach zaistnienie takich okoliczności jest możliwe do ustalenia w toku prowadzo-
nej przez NIK kontroli (w tym znaczeniu, że typowe czynności kontrolne doprowa-
dziły do dokonania takich ustaleń), np. faktu, że osoba, która naruszyła dyscyplinę, 
działała w warunkach określonych w art. 29 ust. 1 lub 2 ustawy (wykonanie pole-
cenia, wykonanie uchwały organu kolegialnego), co w razie spełnienia wszystkich 
określonych w tych przepisach przesłanek wyłącza odpowiedzialność danej osoby 
i nakazuje ścigać za naruszenie inne osoby. Może być jednak tak, że przeprowadzenie 
takich wyjaśnień wykracza poza zakres ustaleń kontrolnych NIK, co oznacza, że NIK 
uprawniona jest do złożenia zawiadomienia na podstawie tych danych, którymi dys-

785 Tak też E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz..., dz. cyt., s. 242.
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ponuje. Inne przesłanki są jeszcze bardziej ocenne, np. ta określona w art. 27 ustawy 
o odpowiedzialności, zgodnie z którym nie dochodzi się odpowiedzialności za naru-
szenie w wypadku działania lub zaniechania podjętego wyłącznie w celu ogranicze-
nia skutków zdarzenia losowego. To, czy zdarzenie losowe miało miejsce oraz czy in-
kryminowane działania (zaniechania) były podjęte wyłącznie w celu jego ogranicze-
nia, powinno być ustalane przez organy prowadzące postępowanie, a nie przez organ, 
któremu przysługuje prawo (i obowiązek) skierowania zawiadomienia786.

Klasycznym przykładem klauzuli wymagającej oceny ad casum jest stopień szko-
dliwości naruszenia dla finansów publicznych. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o odpo-
wiedzialności nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, którego stopień szkodliwości dla finansów publicznych jest znikomy. 
Oceny, czy zaistniała przesłanka znikomości szkodliwości naruszenia dla finansów 
publicznych, powinien dokonywać organ prowadzący postępowanie, nie jest to nato-
miast rola organu kierującego zawiadomienie. Do czasu nowelizacji ustawy o odpo-
wiedzialności dokonanej w 2012 r.787 przepis art. 26 odnosił tzw. kwotę minimalną 
tylko do niektórych, wskazanych w swojej treści, naruszeń dyscypliny finansów pu-
blicznych. W okresie tym uzasadnione mogło być odwołanie się do przesłanki zni-
komej szkodliwości wobec tych naruszeń, które nie były ujęte w katalogu wskaza-
nym w art. 26 w jego ówczesnym brzmieniu, jeżeli kwoty, do których odnosiły się 
te naruszenia, były istotnie znikome. Można przyjąć, że wówczas takiej oceny – je-
śli miała ona charakter oczywisty – mógł dokonać także organ uprawniony do zło-
żenia zawiadomienia. Obecnie jednak ustawodawca rozszerzył art. 26 na wszystkie 
te naruszenia, przy których „wartość” przedmiotu naruszenia powinna być ustalana. 
Przy ocenie stopnia szkodliwości naruszenia dla finansów publicznych uwzględnia 
się szereg okoliczności wymienionych w art. 28 ust. 1a, 2 i 3 (m.in. wagę naruszonych 
obowiązków, sposób i okoliczności ich naruszenia, skutki naruszenia, skutek finan-
sowy naruszenia). Oceny takiej, co do zasady, dokonywać powinien organ upraw-
niony odpowiednio do kierowania wniosku o ukaranie albo rozstrzygający zawisłą 
sprawę, a nie organ dokonujący zawiadomienia. Jest to pogląd tym bardziej uzasad-
niony, że stopień szkodliwości naruszenia dla finansów publicznych stanowi także 
przesłankę wymiaru kary (zgodnie z art. 33 ust. 1), w szczególności ustalenie, że sto-
pień szkodliwości naruszenia nie jest znaczny (ale jednocześnie musi być on większy 

786 Por. stanowisko odmienne, zgodnie z którym „organ zawiadamiający, w tym także organ kontroli, zwią-
zany jest wyrażoną w art. 27 ust. 1 [ustawy o odpowiedzialności] zasadą, że nie dochodzi się odpo-
wiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku działania lub zaniechania 
podjętego wyłącznie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego. (…) Skoro ustawa posługuje 
się zwrotem »nie dochodzi się odpowiedzialności«, to powinno być to wiążące dla wszystkich orga-
nów, w tym także dla zawiadamiających” – W. Robaczyński, Zawiadomienie (…), dz. cyt., s. 250.

787 Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 240 poz. 1429.
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niż znikomy), stanowi przesłankę dla wymierzenia kary upomnienia (art. 35 usta-
wy o odpowiedzialności). Przyjąć więc należy, że dokonywanie oceny stopnia szko-
dliwości naruszenia nie powinno być przeprowadzane na etapie formułowania za-
wiadomienia788 i tym samym nie stanowi dla organu zawiadamiającego przesłanki 
odstąpienia od złożenia takiego zawiadomienia. Odnotować trzeba także pogląd od-
mienny, zgodnie z którym organ uprawniony do złożenia zawiadomienia powinien 
każdorazowo ocenić, czy stopień szkodliwości naruszenia jest większy niż znikomy. 
Dokonanie ustalenia, że szkodliwość jest znikoma, przesądzać powinno, według tej 
koncepcji, o odstąpieniu od złożenia zawiadomienia ze względu na niewypełnienie 
ustawowych znamion naruszenia789.

Dostrzec też trzeba dwie nieuchronne konsekwencje założenia, że organ zawia-
damiający obowiązany jest kierować zawiadomienie bez rozważania kwestii szko-
dliwości czynu dla finansów publicznych. Po pierwsze, zarówno po stronie organu 
zawiadamiającego, a następnie po stronie rzecznika konieczne będzie przeprowa-
dzenie pewnych czynności, a dopiero po ich przeprowadzeniu możliwe będzie pod-
jęcie przez rzecznika adekwatnego rozstrzygnięcia. Uprawnia to do postawienia py-
tania, czy podejmowanie takich czynności o z góry przesądzonym wyniku (w sytuacji 
istnienia przesłanki znikomej szkodliwości) nie jest zbędnym angażowaniem cza-
su i kompetencji funkcjonariuszy publicznych. Po drugie wreszcie, statystyki wyka-
zywane w corocznych sprawozdaniach Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów 
publicznych wskazują na umiarkowaną „skuteczność” składanych zawiadomień ro-
zumianą jako doprowadzenie do wszczęcia postępowania na podstawie złożonego 
zawiadomienia. Skoro skuteczność ta jest stosunkowo niska, co dotyczy także NIK, 
to po stronie organu zawiadamiającego będzie pojawiała się tendencja, aby nie skła-
dać zawiadomień w sprawach, w których ostateczna negatywna decyzja rzecznika 
jest możliwa do przewidzenia790. Położenie akcentu na te przesłanki może prowa-
dzić do wniosku o zasadności dokonywania oceny stopnia szkodliwości czynu już 
na etapie podejmowania decyzji o złożeniu zawiadomienia. Pogląd ten oparty jest 
jednak w znacznej mierze na praktycznych skutkach stosowania omawianych prze-
pisów i nie znosi jednak, jak się wydaje, opisanego powyżej dylematu wynikającego 
z dystynkcji organu zawiadamiającego i organu prowadzącego postępowanie w spra-
wie oraz ich roli w tym postępowaniu.

788 Podobnie, na rzecz pozostawienia organom właściwym do prowadzenia postępowania oceny stopnia 
szkodliwości, aby nie dopuścić do sytuacji, w której zawiadamiający będą wytyczać własną „politykę 
karania” – W. Robaczyński, Zawiadomienie…, dz. cyt., s. 251.

789 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, dz. cyt., s. 242.
790 Tak, z powołaniem na statystykę i skuteczność zawiadomień składanych przez NIK – K. Kwiatkowski, 

Funkcjonowanie systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle 
ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli, [w:] Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznic-
two, praktyka, C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 324–329.
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Zgodnie z art. 96 ust. 1 i 2 ustawy o odpowiedzialności na podstawie zawiadomie-
nia rzecznik dyscypliny podejmuje czynności sprawdzające w celu stwierdzenia, czy 
istnieją podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Rzecznik może wzy-
wać NIK, jako zawiadamiającego (także inne podmioty, m.in. kierownika jednostki, 
której zawiadomienie dotyczy, oraz organ sprawujący nad nią nadzór), do złożenia 
wyjaśnień, przekazania opinii oraz do wydania albo okazania dokumentu mającego 
znaczenie w sprawie w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli zawiadomie-
nie złożone przez NIK było kompletne i nie zaistniała potrzeba jego uzupełniania 
w opisanym powyżej trybie wynikającym z art. 94 ust. 4–5, to mało prawdopodob-
ne wydaje się wystąpienie przez rzecznika do NIK w trybie art. 96 ust. 1 i 2. Gdyby 
rzecznik z takim żądaniem wystąpił, to NIK oczywiście obowiązana jest do przekaza-
nia stosownych dokumentów (jeśli je ma) lub wyjaśnień. Jest to zasada spójna z ogól-
ną regułą ustanowioną w art. 86 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności, zgodnie z którą 
instytucje państwowe i samorządowe są obowiązane, w zakresie swojego działania, 
udzielać pomocy organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych. Po zakończeniu czynności sprawdzających rzecznik wydaje posta-
nowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego albo o odmowie jego wszczęcia 
(art. 97). W razie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego rzecznik doręczy 
takie postanowienie NIK jako organowi zawiadamiającemu, a NIK służy na to posta-
nowienie zażalenie (art. 101 ust. 1).

Zażalenie rozpoznaje Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, któ-
ry w drodze postanowienia utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie, zmienia 
je lub uchyla, w całości lub w części. Uchylając postanowienie, Główny Rzecznik po-
leca rzecznikowi dyscypliny wszczęcie postępowania wyjaśniającego albo uzupełnie-
nie czynności sprawdzających i wyznacza termin na wydanie nowego postanowienia 
(art. 101 ust. 2). Na postanowienie Głównego Rzecznika wydane w tym trybie NIK, 
jako organowi zawiadamiającemu, nie przysługuje środek zaskarżenia. W szczegól-
ności więc Izba nie ma możliwości zaskarżenia postanowienia Głównego Rzeczni-
ka o utrzymaniu w mocy postanowienia rzecznika dyscypliny o odmowie wszczęcia 
postępowania.

Rzecznik dyscypliny (co do zasady w terminie 120 dni od dnia otrzymania zawia-
domienia) występuje z wnioskiem o ukaranie do właściwej komisji791 albo wydaje 
postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego (art. 104 ust. 1). O wy-
stąpieniu z wnioskiem o ukaranie NIK jako zawiadamiający jest informowany przez 
rzecznika (art. 105). Zgodnie z art. 108 ust. 1–4, NIK otrzymuje także postanowienie 
o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. W wypadku jego wydania NIK ma pra-
wo wnieść zażalenie na to postanowienie. Po rozpoznaniu zażalenia Główny Rzecz-

791 Zob. art. 46–51a ustawy o odpowiedzialności.
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nik, w drodze postanowienia, utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie, zmienia 
je lub uchyla, w całości lub w części. Główny Rzecznik, uchylając postanowienie, po-
leca rzecznikowi dyscypliny wystąpić z wnioskiem o ukaranie albo uzupełnić postę-
powanie wyjaśniające, wyznaczając termin wystąpienia z wnioskiem o ukaranie albo 
wydania nowego postanowienia. Na doręczone NIK, jako zawiadamiającemu, posta-
nowienie Głównego Rzecznika kończące postępowanie NIK służy zażalenie do Głów-
nej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. 
Główna Komisja Orzekająca utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie Główne-
go Rzecznika albo uchyla zaskarżone postanowienie Głównego Rzecznika i postano-
wienie rzecznika dyscypliny w całości lub w części i przekazuje sprawę rzeczniko-
wi dyscypliny. Postanowienie Głównej Komisji utrzymujące w mocy postanowienie 
Głównego Rzecznika kończy postępowanie i jako takie jest prawomocne w dniu jego 
wydania (art. 142). Prawo zaskarżenia takiego postanowienia Głównej Komisji Orze-
kającej do sądu administracyjnego przysługuje wyłącznie stronom postępowania, 
do których nie należy organ zawiadamiający (art. 169 ust. 1 w zw. z art. 73).

Zgodnie z art. 63 ust. 3 i 2 ustawy o NIK organ powołany do ścigania czynów, 
za które przewidziana jest odpowiedzialność, o popełnieniu których NIK zawiado-
miła, obowiązany jest zawiadomić Izbę o wynikach postępowania. Poszczególne ro-
dzaje informacji otrzymywanych przez NIK po złożeniu zawiadomienia o naruszeniu 
dyscypliny finansów publicznych omówione zostały powyżej. W omawianym zakre-
sie obowiązek przekazania NIK stosownych informacji ciąży na rzeczniku dyscypli-
ny finansów publicznych, do którego skierowane zostało zawiadomienie. Gdyby do-
szło do stwierdzenia niewłaściwości i przekazania sprawy właściwemu rzecznikowi 
w trybie art. 96a ustawy o odpowiedzialności, to rzecznik, któremu przekazano spra-
wę, prowadzi ją w dalszym ciągu, a tym samym ciążą na nim obowiązki informowa-
nia NIK jako organu zawiadamiającego.

2.3. Zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny  
finansów publicznych w praktyce NIK

Zgodnie z dzisiaj obowiązującymi przepisami ustawy o odpowiedzialności jedy-
nym uprawnieniem NIK jest złożenie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finan-
sów publicznych. Warto jednak zaznaczyć, że do 10 lutego 2012 r.792 NIK mogła tak-
że kierować wnioski o ukaranie, czyli dokument wszczynający postępowanie, bez-
pośrednio przed właściwą do rozpatrzenia sprawy komisją orzekającą. W praktyce 

792 Zob. zmiany w art. 109 wprowadzone ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 240,  
poz. 1429.



371 

uprawnienie to nie było przez NIK wykorzystywane793, przede wszystkim dlatego, 
że sformułowanie wniosku o ukaranie wymaga wykonania typowych czynności pro-
cesowych zmierzających do ustalenia wszystkich okoliczności istotnych dla sformu-
łowania wniosku, a dokonywanie tych czynności często istotnie wykraczałoby poza 
przeprowadzane przez kontrolerów NIK czynności kontrolne794.

NIK kieruje stosunkowo dużo zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów pu-
blicznych. W ostatnich latach dotyczyło to następującej liczby spraw:

– w 2012 roku Najwyższa Izba Kontroli skierowała 182 zawiadomienia, którymi 
objęto 204 osoby; część zawiadomień kierowana była „w sprawie”, bez wskazywa-
nia osób odpowiedzialnych795; według danych organów prowadzących postępowa-
nia w sprawie dyscypliny finansów publicznych złożone przez NIK zawiadomienia 
stanowiły 7% ogółu zawiadomień skierowanych do rzeczników dyscypliny finansów 
publicznych796;

– w 2013 roku NIK skierowała 139 zawiadomień, którymi objęto 166 osób;  
20 zawiadomień kierowanych było „w sprawie”, bez wskazywania osób odpowie-
dzialnych797; złożone przez NIK zawiadomienia stanowiły 6% ogółu zawiadomień 
skierowanych do rzeczników dyscypliny finansów publicznych798;

– w 2014 roku NIK skierowała 102 zawiadomienia, którymi objęto 127 osób;  
7 zawiadomień kierowanych było „w sprawie”, bez wskazywania osób odpowiedzial-
nych799; złożone przez NIK zawiadomienia stanowiły 6% ogółu zawiadomień skiero-
wanych do rzeczników dyscypliny finansów publicznych800;

793 Dla przykładu, w latach 2010, 2011 i 2012 (w okresie, gdy uprawnienie to jeszcze przysługiwało) NIK 
nie złożyła ani jednego wniosku o ukaranie.

794 Por.: W. Robaczyński, Zawiadomienie…, dz. cyt., s. 249.
795 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku, dz. cyt., s. 141.
796 Sprawozdanie z działalności Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i rzeczników dyscy-

pliny finansów publicznych w 2012 roku, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/
finanse-publiczne/dyscyplina-finansow-publicznych/sprawozdania-glownego-rzecznika-dyscypli-
ny-finansow-publicznych [dostęp 01.08.2017], s. 25–26, gdzie wskazano na złożenie przez NIK 217 
zawiadomień na ogólną liczbę 2925. W tym i kolejnych latach różnica między danymi wynikającymi 
ze sprawozdań NIK i sprawozdań Głównego Rzecznika może wynikać z faktu, że NIK rejestrowała za-
wiadomienia skierowane w danym roku, a rzecznicy zawiadomienia, które w danym roku wpłynęły. 
W niektórych wypadkach różnica w liczbach jest jednak na tyle istotna, że bez dodatkowych badań 
nie jest możliwe jej wiarygodne wyjaśnienie.

797 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku, dz. cyt., s. 59.
798 Sprawozdanie z działalności Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i rzeczników dyscy-

pliny finansów publicznych w 2013 roku, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/
finanse-publiczne/dyscyplina-finansow-publicznych/sprawozdania-glownego-rzecznika-dyscypli-
ny-finansow-publicznych [dostęp 01.08.2017], s. 20–21, gdzie wskazano na złożenie przez NIK 169 
zawiadomień na ogólną liczbę 2809.

799 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku, dz. cyt., s. 69.
800 Sprawozdanie z działalności Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i rzeczników dyscy-

pliny finansów publicznych w 2014 roku, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/
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– w 2015 roku NIK skierowała 88 zawiadomień; skierowanymi zawiadomieniami 
objęto 103 osoby; 13 zawiadomień kierowanych było „w sprawie”, bez wskazywa-
nia osób odpowiedzialnych801; złożone przez NIK zawiadomienia stanowiły 5% ogó-
łu zawiadomień skierowanych do rzeczników dyscypliny finansów publicznych802;

– w 2016 roku NIK skierowała 67 zawiadomień; skierowanymi zawiadomienia-
mi objęto 86 osób; 9 zawiadomień kierowanych było „w sprawie”, bez wskazywa-
nia osób odpowiedzialnych; podobnie jak w poprzednich latach zarzuty dotyczyły 
przede wszystkim kierowników jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców, a tak-
że głównych księgowych tych jednostek oraz osób, którym powierzono czynności 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego803; złożone przez NIK za-
wiadomienia stanowiły 4% ogółu zawiadomień skierowanych do rzeczników dyscy-
pliny finansów publicznych804.

Prezentowane liczby wskazują wprawdzie na wyraźny spadek liczby zawiado-
mień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych kierowanych przez NIK w ko-
lejnych latach, nadal jednak zawiadomień tych kierowanych jest stosunkowo dużo, 
co potwierdza, że jest to istotny rezultat działań kontrolnych NIK, przyczyniającej 
się tym samym do ochrony ładu finansów publicznych. Odnotować także trzeba fakt, 
że spadek liczby zawiadomień składanych przez NIK ma miejsce przy równoczesnym 
spadku ogólnej liczby zawiadomień, które wpływają do rzeczników od wszystkich 
uprawnionych podmiotów. Ustalenie przyczyn tego zjawiska wykracza poza ramy 
tego opracowania, ale uprawniony wydaje się wniosek, że spadek liczby zawiado-
mień jest zjawiskiem odnoszącym się ogólnie do funkcjonowania systemu egzekwo-
wania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a nie od-
noszącym się w sposób szczególny do NIK jako zawiadamiającego. 

finanse-publiczne/dyscyplina-finansow-publicznych/sprawozdania-glownego-rzecznika-dyscypli-
ny-finansow-publicznych [dostęp 01.08.2017], s. 23–24, gdzie wskazano na złożenie przez NIK 145 
zawiadomień na ogólną liczbę 2581.

801 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku, dz. cyt., s. 44.
802 Sprawozdanie z działalności Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i rzeczników dyscy-

pliny finansów publicznych w 2015 roku, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/
finanse-publiczne/dyscyplina-finansow-publicznych/sprawozdania-glownego-rzecznika-dyscypli-
ny-finansow-publicznych [dostęp 01.08.2017], s. 23–24, gdzie wskazano na złożenie przez NIK 121 
zawiadomień na ogólną liczbę 2291.

803 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku, dz. cyt., s. 91.
804 Sprawozdanie z działalności Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i rzeczników dyscy-

pliny finansów publicznych w 2016 roku, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/
finanse-publiczne/dyscyplina-finansow-publicznych/sprawozdania-glownego-rzecznika-dyscypliny-
-finansow-publicznych [dostęp 01.08.2017], s. 23–24, gdzie wskazano na złożenie przez NIK 90 za-
wiadomień na ogólną liczbę 2142.
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VI. 3. Zawiadomienia o innych czynach

3.1. Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy o NIK obowiązek zawiadomienia przez Izbę wła-
ściwych organów obejmuje również inne czyny, za które ustawowo przewidziana jest 
odpowiedzialność. Charakter tego obowiązku i sposób jego wykonania nie różnią się 
w istocie od charakteru i sposobu realizacji obowiązku zawiadamiania o przestęp-
stwach i wykroczeniach, określonego w art. 63 ust. 1 ustawy o NIK. Nie ma zatem po-
trzeby ponownego omawiania tych zagadnień. Podobnie jak w wypadku przestępstw, 
wykroczeń i naruszeń dyscypliny finansów publicznych, mamy tu do czynienia z obo-
wiązkiem prawnym obejmującym wyłącznie czyny ujawnione w toku postępowania 
kontrolnego oraz w zakresie podmiotowym i przedmiotowym kontroli. Spójne i jed-
nolite stosowanie art. 63 ust. 1 i 3 wymaga także uzyskania w trakcie kontroli mate-
riału dowodowego, który daje uzasadnione podejrzenie popełnienia „innego czynu”. 
Należy również pamiętać, iż – tak jak w wypadku przestępstw, wykroczeń i naruszeń 
dyscypliny finansów publicznych – każde ustawowe znamię naruszenia przepisów 
(podmiotowe i przedmiotowe) powinno znaleźć odzwierciedlenie w opisie czynu 
oraz w uzasadnieniu zawiadomienia. Zawiadomienie powinno wskazywać konkretne 
środki dowodowe będące podstawą ustaleń faktycznych, a także podawać przyczyny, 
dla których określone dowody nie były – zdaniem Izby – wiarygodne.

3.2. Rodzaje czynów objętych obowiązkiem zawiadomienia

 Oprócz zawiadomień o naruszeniach dyscypliny finansów publicznych, omówio-
nych w poprzednim podrozdziale, art. 63 ust. 3 ustawy o NIK obejmuje czyny, za które 
przewidziane są administracyjne sankcje finansowe (sankcje o charakterze pienięż-
nym)805, czyny będące przewinieniami dyscyplinarnymi oraz czyny, za które przewi-
dziana jest odpowiedzialność zawodowa806. Ustawowa terminologia dotycząca admi-
nistracyjnych sankcji o charakterze pieniężnym jest wielce zróżnicowana i obejmuje 
następujące określenia: kary pieniężne, administracyjne kary pieniężne, opłaty sank-
cyjne, opłaty podwyższone, opłaty dodatkowe, dodatkowe zobowiązanie podatkowe807.

805 Ten rodzaj odpowiedzialności, podając przykłady sankcji będących karami pieniężnymi, akcentuje  
R. Padrak, Postępowanie…, dz. cyt., s. 244 i 245.

806 Dwa ostatnie rodzaje czynów wymieniają E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Ko-
mentarz…, dz. cyt., s. 241.

807 B. Draniewicz, Minimalne standardy stosowania sankcji administracyjnych, Radca Prawny. Zeszyty Naukowe 
2015/1(2), s. 124 i 125; zob. też wskazane tam przykładowo ustawy posługujące się określoną terminologią.

3. Zawiadomienia o innych czynachZbigniew Wrona
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Czyny będące deliktami administracyjnymi objęte są odpowiedzialnością z tytułu 
naruszenia norm prawa administracyjnego, zabezpieczonych sankcją w postaci kary 
pieniężnej lub podobnej sankcji finansowej realizowanej na drodze administracyjnej 
i przed organem administracyjnym. Ogół regulacji prawnych w zakresie tak okre-
ślonej odpowiedzialności nazwano prawem administracyjno-karnym808. W literatu-
rze podkreśla się, iż zjawisko wymierzania sankcji pieniężnych na drodze admini-
stracyjnej ciągle się rozszerza809. W 2004 r. wskazano 49 ustaw określających czyny, 
za które przewidziana jest odpowiedzialność tego rodzaju. Zdecydowana większość 
tych ustaw (40) posłużyła się sankcją w postaci kar pieniężnych, pozostałe przewi-
dywały opłaty, opłaty podwyższone, opłaty sankcyjne i inne810. Obecnie liczba ustaw 
wprowadzających tego typu sankcje administracyjne jest znacząco większa, można 
wręcz mówić o mocnym przyspieszeniu przyrostu liczby takich sankcji w ostatnich 
latach811. Administracyjne sankcje finansowe – co do zasady – ustalane są w drodze 
decyzji administracyjnej812. Czasem jednak opłaty są uiszczane na podstawie we-
zwania właściwego organu813 lub powinny być wpłacane bez wezwania na określo-
ny rachunek814.

808 D. Szumiło-Kulczycka, Prawo administracyjno-karne, Zakamycze 2004, s. 29.
809 Tamże, s. 111–118; zob. też E. Bojanowski, Wybrane zjawiska w administracyjnym prawie materialnym 

(tezy do głosu w dyskusji) [w:] E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca (red.), Prawo administracyjne w okre-
sie transformacji ustrojowej, Zakamycze 1999, s. 395.

810 D. Szumiło-Kulczycka, Prawo…, dz. cyt., s. 119–136, zawierające tabelaryczny wykaz: ustaw, numerów 
artykułów opisujących czyn, sposobów określenia znamienia podmiotowego, organów ustalających 
(wymierzających) sankcję, wysokość sankcji, ewentualne znaczenie kwestii winy, okoliczności pod-
legające uwzględnieniu przy wymiarze kary, organ sądowy uprawniony do kontroli decyzji. Zob. też 
s. 251–337: Aneks zawierający wyciągi z przepisów ustaw przewidujących odpowiedzialność admi-
nistracyjno-karną wg stanu prawnego na 1 lutego 2004 r.

811 Zob. np. art. 26 ustawy z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, Dz. U. z 2017 r. 
poz. 242; art. 89 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 471, ze zm.; 
art. 9x ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1289; art. 33–36 ustawy z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywa-
niu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, Dz. U. z 2017 r. poz. 67; 
art. 102–105 ustawy z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplar-
nianych, Dz. U. z 2017 r. poz. 568, ze zm.; art. 21, 22, 24 ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monito-
rowania drogowego przewozu towarów, Dz. U. z 2017 r. poz. 708; art. 58a i 58b ustawy z 17 grudnia 
2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o pro-
duktach tradycyjnych, Dz. U. z 2017 r. poz. 1168.

812 Przykładowo art. 52a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. z 2017 r.  
poz. 783, ze zm.

813 Przykładowo art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2060, ze zm., przewidujący wezwanie do uiszczenia stosownej opłaty osoby, która nie spełniła 
obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

814 Np. art. 34 ust. 1 w zw. z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków 
rolnych, Dz. U. z 2017 r. poz. 1006, ze zm., przewidujący obowiązek wpłacania przez producentów cu-
kru lub izoglukozy oraz przedsiębiorstwa przetwarzające te produkty opłat za nadwyżki cukru i izo-
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Zawiadomienie, o którym mowa w art. 63 ust. 3 ustawy o NIK, należy zatem kie-
rować odpowiednio do organu właściwego do:

 – wydania decyzji, jeżeli sankcja wymierzana jest w drodze decyzji administra-
cyjnej,

– sporządzenia wezwania określającego sankcję,
– wszczęcia postępowania egzekucyjnego, jeżeli sankcja finansowa ma być wpła-

cana bez wezwania.
 Pokaźna liczba przepisów ustanawiających odpowiedzialność administracyjno-

-karną określa podmiot odpowiedzialny w sposób umożliwiający nałożenie sankcji 
finansowej również na podmioty zbiorowe, tj. osoby prawne lub jednostki organi-
zacyjne niemające osobowości prawnej. Typowe jest takie określanie kręgu adresa-
tów, które umożliwia pociąganie do odpowiedzialności niezależnie od kwalifikacji 
prawnej podmiotu dopuszczającego się naruszenia (szczegółowa analiza z 2004 r. 
wskazała ponad 50 przepisów przewidujących taką odpowiedzialność)815. Postawić 
należy zatem pytanie, czy w wypadkach, w których osobą odpowiedzialną nie jest 
osoba fizyczna, Izba również ma obowiązek zawiadomienia właściwych organów. 
Art. 63 ust. 3 ustawy o NIK posługuje się wszak pojęciem czynu, które w klasycz-
nym prawie karnym oznacza wyłącznie zachowanie człowieka (aktywne lub bierne) 
będące przejawem jego woli816. Pomijając szczegółowe rozważania dotyczące poję-
cia czynu, zauważyć jednak należy, iż u genezy przypisania odpowiedzialności pod-
miotowi zbiorowemu leży czyn osoby fizycznej odpowiedzialnej za określoną sferę 
działalności podmiotu zbiorowego. Ponadto trudno byłoby znaleźć uzasadnienie dla 
sytuacji, w której obowiązek zawiadomienia – w odniesieniu do tego samego typu 
deliktu administracyjnego – dotyczyłby tylko osoby fizycznej będącej przedsiębior-
cą, a nie obejmowałby przedsiębiorcy będącego osobą prawną. Należy więc przyjąć, 
iż obowiązek zawiadomienia obejmuje także naruszenia, które mogą być przypisane 
podmiotom zbiorowym.

 Szczególną postacią odpowiedzialności, która może być realizowana w związku 
z wykonywaniem kompetencji kontrolnych NIK i której dotyczy obowiązek zawiado-
mienia właściwych organów określony w art. 63 ust. 3 ustawy o NIK, jest odpowie-
dzialność zamawiającego i wykonawcy, którzy zawarli umowę w sprawie zamówienia 
publicznego w rozumieniu przepisów pzp, przewidziana w art. 144a pzp. Istotą tej 
odpowiedzialności jest możliwość unieważnienia – na wniosek Prezesa UZP – przez 

glukozy, opłat produkcyjnych oraz opłat z tytułu niewypełnienia obowiązków wynikających z uczest-
nictwa w mechanizmach na rynku cukru, na wydzielony rachunek bankowy Krajowego Ośrodka.

815 Zob. D. Szumiło-Kulczycka, Prawo…, dz. cyt., s. 139–143.
816 Zob. np. V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, T. Oczkowski, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, 

Toruń 2013, s. 49 i 50.
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sąd powszechny umowy zawartej w tym trybie817. Specyfika tego rodzaju odpowie-
dzialności wiąże się z rodzajem sankcji, polegającej w tym wypadku na orzekaniu 
przez sąd nieważności umowy w postępowaniu uruchamianym w wyniku wystą-
pienia organu administracji – Prezesa UZP. Użycie zwrotu „podlega unieważnieniu” 
oznacza, iż mamy tu do czynienia z sankcją nieważności względnej818.

 Za R. Giętkowskim przyjmuję, iż odpowiedzialność dyscyplinarna jest odpowie-
dzialnością prawną, regulowaną normami publicznego prawa ustrojowego rangi 
ustawowej, ponoszoną przez wskazane w tych normach osoby fizyczne za narusze-
nie obowiązków prawnych wynikających z przynależności do właściwych podmiotów 
publicznych, mającą na celu zapewnienie prawidłowej realizacji przez te podmioty 
przypisanych im zadań publicznych i realizowaną przez orzekanie sankcji wywołu-
jących bezpośredni skutek wyłącznie w sferze stosunku między takim podmiotem 
a ukaranym819. Wśród osób podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej można 
wyróżnić następujące kategorie osób:

– różne grupy pracowników szeroko rozumianej administracji publicznej obej-
mującej wszelkie struktury administracyjne, nie tylko administracji sensu stricto 
(np. członkowie korpusu służby cywilnej, nauczyciele, wychowawcy i inni pracow-
nicy pedagogiczni, nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi i badawczo-tech-
niczni w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk),

– funkcjonariusze służb mundurowych, służb ochrony porządku i bezpieczeństwa 
publicznego (policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożar-
nej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywia-
du, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej, żołnierze peł-
niący czynną służbę wojskową),

817 Wniosek Prezesa UZP może dotyczyć unieważnienia: części umowy, o której mowa w art. 140 ust. 3, 
zmian umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e oraz umowy, o której mowa 
w art. 146 ust. 1 pzp. Wymieniony art. 140 ust. 3 pzp zakazuje wykraczania w treści umowy poza okre-
ślenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uregulo-
wania art. 144 pzp zakazują natomiast – z wyłączeniem wskazanych w ustawie przypadków – zmian 
postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy. Z kolei art. 146 ust. 1 pzp określa katalog najistotniejszych naruszeń 
ustawowych wymogów obowiązujących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, któ-
re doprowadziło do zawarcia umowy. Dodatkowo art. 146 ust. 6 pzp przewiduje, iż Prezes UZP może 
wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w wypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub 
zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ 
na wynik postępowania. Zob. bliżej I. Skubiszak-Kalinowska, E. Wiktorowska, Prawo zamówień pu-
blicznych. Komentarz, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2017, s. 1089–1093, 1139–1153, 
1168–1177.

818 Tamże, s. 1092, 1153, 1170.
819 R. Giętkowski, Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-

skiego, Gdańsk 2013, s. 71.
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– członkowie samorządów zawodowych (adwokaci i aplikanci adwokaccy, radco-
wie prawni i aplikanci radcowscy, notariusze, doradcy podatkowi, komornicy, człon-
kowie izb architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, rzecznicy paten-
towi, zawodowi kuratorzy sądowi, diagności laboratoryjni, biegli rewidenci, osoby 
wykonujące zawód psychologa),

– niektórzy użytkownicy zakładów administracyjnych (np. studenci i uczestnicy 
studiów doktoranckich w szkołach wyższych)820.

Odpowiedzialność określana przez ustawy jako zawodowa dotyczy dwóch kate-
gorii osób: członków samorządów zawodowych zawodów medycznych (lekarzy we-
terynarii, lekarzy i lekarzy dentystów, członków samorządu aptekarskiego oraz pie-
lęgniarek i położnych) oraz osób niebędących członkami samorządów zawodowych 
(odpowiedzialność zawodowa osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nierucho-
mościami i zarządców nieruchomości oraz tłumaczy przysięgłych)821. W literaturze 
dominuje pogląd, iż odpowiedzialność zwana zawodową osób należących do pierw-
szej grupy jest w istocie rodzajem odpowiedzialności dyscyplinarnej, bowiem doty-
czy osób będących członkami organizacji publicznych (tu: samorządu zawodowego). 
Nie jest natomiast odpowiedzialnością dyscyplinarną, lecz w ścisłym sensie zawodo-
wą, odpowiedzialność osób nienależących do samorządu zawodowego. Nie jest ona 
bowiem realizowana w ramach struktury organizacyjnej, do której należą sprawcy 
przewinień, lecz przed organami organizacyjnie od nich niezależnymi. Podobieństwa 
między odpowiedzialnością dyscyplinarną a odpowiedzialnością zawodową są jednak 
daleko idące822. Czyny, za które ponosi się odpowiedzialność dyscyplinarną lub zawo-
dową, nazywamy przewinieniami (deliktami) dyscyplinarnymi lub zawodowymi.

Biorąc pod uwagę zakres kompetencji kontrolnych Izby, można przyjąć, iż więk-
szość ze wskazanych wyżej przedstawicieli grup zawodowych objętych odpowie-
dzialnością dyscyplinarną lub zawodową może stać się podmiotami zawiadomienia 
Izby składanego na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o NIK

W praktyce NIK związanej ze składaniem zawiadomień o „innych czynach” mogą 
ponadto wystąpić czyny, których charakter prawny nie jest do końca jasny. Chodzi 
mianowicie o odpowiedzialność prawną przewidzianą w art. 594 i 595 ksh. Przepisy 
te przewidują grzywny nakładane przez sąd rejestrowy za niewykonanie określonych 

820 Tamże, s. 23–31. Wśród osób podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej autor wyróżnia jeszcze 
grupy posłów i senatorów oraz sędziów, jednakże ze względu na podmiotowy i przedmiotowy zakres 
kompetencji kontrolnych NIK (art. 2–5 ustawy o NIK) odpowiedzialność dyscyplinarna członków tych 
grup nie będzie przedmiotem zawiadomień NIK na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o NIK.

821 W kwestii wskazania przepisów ustawowych ustanawiających odpowiedzialność dyscyplinarną lub 
zawodową poszczególnych kategorii osób zob. tamże s. 24–30, 47 i 48 oraz 163 i 164.

822 Por. tamże, s. 47–51 oraz 163–165.
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obowiązków przez członków zarządu spółki (np. dopuszczenie do tego, że zarząd 
nie zwołuje zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia lub że określo-
ne pisma wychodzące ze spółki nie spełniają wymogów ich dotyczących). Nie budzi 
wątpliwości pogląd, iż nie mamy tu do czynienia ani z przestępstwami, ani z wykro-
czeniami, jednak zaliczenie tych czynów do kategorii przewinień dyscyplinarnych 
również nie wydaje się uzasadnione, ze względu na prywatnoprawny charakter re-
gulacji ksh. Wskazane czyny należy zatem traktować jako odrębną kategorię czynów, 
za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność823.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, wypada podkreślić, iż biorąc pod 
uwagę rodzaj kontrolowanego podmiotu oraz kierując się zakresem przedmiotowym 
kontroli, kontroler powinien analizować określone przepisy o odpowiedzialności ad-
ministracyjno-karnej, dyscyplinarnej i zawodowej pod kątem ewentualnego ujawnie-
nia czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność, i dokonania ich 
właściwej kwalifikacji prawnej. Rzecz jasna, może tu chodzić nie tylko o czyny pra-
cowników lub funkcjonariuszy jednostki kontrolowanej, ale także o czyny osób, które 
pozostają w innych objętych zakresem kontroli relacjach prawnych lub nawet tylko 
faktycznych z jednostką kontrolowaną (np. inżyniera budownictwa zatrudnionego 
w spółce wykonującej roboty budowlane na rzecz jednostki kontrolowanej w zakre-
sie realizacji inwestycji).

3.3. Zawiadomienia o innych czynach w praktyce NIK

Dla szczegółowego zobrazowania omawianego zagadnienia i przedstawienia jego 
praktycznych aspektów warto przeanalizować dane prezentowane przez NIK w rocz-
nych sprawozdaniach z działalności NIK. Podstawą przeprowadzonej przeze mnie 
analizy były sprawozdania za lata 2012–2016.

Liczba zawiadomień i rodzaje ujętych w nich czynów zależą od podmiotowego 
i przedmiotowego zakresu przeprowadzanych kontroli. Ze zróżnicowania przed-
miotowego kontroli wynikają różnice w poszczególnych latach co do tego, jakich 
dziedzin aktywności publicznej jednostek kontrolowanych dotyczą zawiadomienia 
Izby. W różnych latach proporcje pomiędzy tymi dziedzinami układały się rozmaicie, 
co w sposób oczywisty rzutowało na strukturę zawiadomień.

823 Uznanie tych czynów za przewinienia dyscyplinarne byłoby możliwe jedynie przy szerokim ujęciu za-
kresu tych przewinień i objęciu nim również naruszeń obowiązków wynikających z przynależności 
do podmiotów niepublicznych. Za przyjęciem, że wskazane naruszenia ksh są przewinieniami dys-
cyplinarnymi, opowiada się R. Zawłocki, Przestępstwa przeciwko przedsiębiorstwom. Komentarz, Wy-
dawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003, s. 135 i 136; zob. też D. Czura-Kalinowska [w:] Z. Jara (red.), 
Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, s. 2000 i 2001.
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W badanym okresie NIK skierowała do właściwych organów 34 zawiadomie-
nia824 dotyczące innych niż przestępstwa, wykroczenia i naruszenia dyscypliny finan-
sów publicznych czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność. 
W poszczególnych latach liczby zawiadomień różniły się dość znacznie i wynosiły: 
w 2012 r. – 4 zawiadomienia, w 2013 r. – 4, w 2014 r. – 14, w 2015 r. – 9, w 2016 r. – 3.

Najwięcej zawiadomień (14) skierowano do Prezesa UZP. Były to również zawia-
domienia najbardziej zróżnicowane przedmiotowo. Obejmowały następujące czyny:

– udzielenie zamówienia bez wymaganego ogłoszenia (art. 200 ust. 1 pkt 1 lit. b);
– udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy pzp (art. 200 ust. 1 pkt 1 lit. c);
– dokonanie zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy (art. 200 

ust. 1 pkt 4); wskazane czyny, określone w art. 200 pzp, są deliktami administracyj-
nymi zagrożonymi karą pieniężną;

– dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, stanowiące naruszenie art. 144 
ust. 1 pzp zagrożone wspomnianą wyżej sankcją nieważności (umowa podlega unie-
ważnieniu); efektem było wniesienie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 
na podstawie art. 144a ust. 1 pkt 2 pzp, pozwu o unieważnienie umów.

Charakterystyka pozostałych zawiadomień przedstawia się następująco:
Wnoszono zawiadomienia do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. 

Część spośród nich obejmowała delikt administracyjny określony w art. 57 ust. 7 
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane825, polegający na przystąpieniu do użyt-
kowania obiektu budowlanego z naruszeniem art. 55 Prawa budowlanego, część na-
tomiast dotyczyła odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, wynikającej z niespełniania lub spełniania nie-
dbale obowiązków (czyn z art. 95 pkt 4 Prawa budowlanego).

Zawiadomienia skierowane do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska 
dotyczyły czynów, o których mowa w art. 237 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach826, polegających na niezgodnym ze stanem rzeczywistym sporządzaniu 
sprawozdań przekazywanych wg ówczesnego stanu prawnego marszałkowi woje-
wództwa.

Zawiadomienia skierowane do sądów rejonowych obejmowały naruszenia 
art. 594 § 1 pkt 3 ksh (niezwołanie zgromadzenia wspólników przez członka za-
rządu) oraz art. 595 § 1 ksh (dopuszczenie przez członka zarządu do tego, że pisma 
i zamówienia handlowe oraz inne informacje nie zawierały wymaganych danych).

824 Ilość czynów, których dotyczyły zawiadomienia, była większa, ponieważ niejednokrotnie jedno zawia-
domienie obejmowało kilka czynów.

825 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.
826 Dz. U. z 2018 r. poz. 21.

3. Zawiadomienia o innych czynachZbigniew Wrona
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CZĘŚĆ VI ZAWIADOMIENIA W SPRAWIE NARUSZENIA PRAWA

Do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kierowano zawiado-
mienia obejmujące:

– naruszenia zakazu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów827, polegające na ograniczaniu dostępu 
do rynku i eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem;

– naruszenia zakazu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 7 tejże ustawy, polegające 
na uzgadnianiu warunków składanych ofert.

Kierowano również zawiadomienia do starosty w związku z podejrzeniem popeł-
nienia czynu określonego w art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 90 ustawy z 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody828, polegającego na usunięciu drzewa lub krzewu bez 
zezwolenia.

Pozostałe zawiadomienia skierowano do:
– rzecznika odpowiedzialności zawodowej izby lekarsko-weterynaryjnej; do-

tyczyło ono odpowiedzialności zawodowej lekarza weterynarii za czyn polegający 
na postępowaniu sprzecznym z zasadami etyki i nieprawidłowym prowadzeniu do-
kumentacji weterynaryjnej (art. 45 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych829 );

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; dotyczyło odpowiedzialności za czyn prze-
widziany w art. 24 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych830, polegający na niedopełnieniu obowiązku opłacania składek na ubezpiecze-
nie społeczne i zdrowotne;

– Ministra Sprawiedliwości; zawiadomienie dotyczyło przewinienia dyscyplinar-
nego określonego w art. 84 § 1 pkt 3 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie831, 
polegającego na dokonywaniu czynności notarialnych z wymienionymi w tym prze-
pisie krewnymi lub powinowatymi notariusza;

– Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; jego przedmiotem był czyn okre-
ślony w art. 209 ust. 1 pkt 24 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne832, 
polegający na naruszeniu obowiązku zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej.

 Zaprezentowana charakterystyka zawiadomień wskazuje na ich różnorodność 
i ścisły związek z zakresem realizowanych kontroli. Jak widać, w badanym okresie 
NIK zawiadamiała właściwe organy nie tylko o czynach stanowiących typowe delikty 
administracyjne (tych było najwięcej) zagrożone sankcjami o charakterze pienięż-
nym, ale również o przewinieniach dyscyplinarnych, czynach rodzących odpowie-

827 Dz. U. z 2017 r. poz. 229, ze zm.
828 Dz. U. z 2018 r. poz. 142, ze zm.
829 Dz. U. z 2016 r. poz. 1479.
830 Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, ze zm.
831 Dz. U. z 2017 r. poz. 2219.
832 Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, ze zm.
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dzialność zawodową, czynach polegających na zawarciu umowy podlegającej unie-
ważnieniu czy też na naruszeniu określonych obowiązków członka zarządu spółki 
handlowej. Taki obraz rodzajów czynów ma swoje konsekwencje w zróżnicowaniu 
przewidzianych sankcji, mających nie tylko administracyjny charakter833, ale np. cha-
rakter sankcji nieważności. Duża liczba często zmieniających się regulacji prawnych 
wprowadzających odpowiedzialność za „inne czyny”, o których mowa w art. 63 ust. 3 
ustawy o NIK, sprawia, że stosowanie tego przepisu przez kontrolerów nie jest za-
daniem łatwym. 

833 W kwestii pojęcia i zróżnicowania sankcji administracyjnych zob. M. Stahl, Wprowadzenie. Sankcje ad-
ministracyjne – problemy węzłowe [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Sankcje administracyjne, LEX, 
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 22–30.

3. Zawiadomienia o innych czynachZbigniew Wrona
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Standardy kontroli NIK, zawarte w Podręczniku kontrolera, część B.4 Rodzaje i kryteria kon-
troli Najwyższej Izby Kontroli, cz. B.10 Nieprawidłowości, cz. B.6. Istotność, cz. B.15.3 Informacja 
o wynikach kontroli. (http://portal.nik.gov.pl/metodyki-kontroli-i-rozwoju-zawodowego/doku-
menty-ogolnodostepne/ podrecznik-kontrolera-nik.html)
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dr hab. Zbigniew Cieślak
„Z własnego doświadczenia naukowego i publikacyjnego wiem, jak trudno jest 

przygotować książkę, która mogłaby zainteresować rzeczywiście szerokie grono 
odbiorców i która jednocześnie nie straciłaby waloru naukowego. Właśnie tak jest 
z prezentowaną czytelnikowi książką, bo faktycznie może w niej znaleźć interesu-
jące fragmenty nie tylko kontroler, ale i naukowiec, student, kierownik jednostki 
kontrolowanej czy szef komórki prawnej w kontrolowanym urzędzie. Moim zda-
niem jest to wyjątkowo rzadka książka o NIK, mająca tak duży ciężar jakościowy. 
(…)Wyrażam głębokie przekonanie, że publikacja książki będzie znaczącą pozycją 
naukową, dotyczącą struktury i funkcji NIK i wejdzie do kanonu książek monogra-
ficznych na temat NIK i szerzej kontroli państwowej”.

dr Wojciech Robaczyński
„Recenzowana monografia stanowić ma jedną z nielicznych, a w ostatnim okre-

sie jedyną, kompleksową analizę problematyki funkcjonowania naczelnego organu 
kontroli państwowej. (…) publikacja z założenia ma szansę zapełnić istotną lukę  
w polskim piśmiennictwie prawniczym. Luka ta jest dotkliwie odczuwana zarów-
no przez tych, którzy zajmują się zagadnieniami nie tylko kontroli państwowej,  
ale i całą problematyką prawa publicznego i gospodarczego od strony naukowej 
refleksji, jak i przez tych, którzy poszukują odpowiedzi na konkretne pytania, któ-
rych dostarcza praktyka”.




