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Kontrola 
i audyt

Obowiązujący w Unii Europejskiej Wspólnotowy Kodeks Wizowy prze wi
duje kontrolę procesu rozpatrywania wniosków wizowych przez placówki 
dyplomatyczne państw członkowskich. Użyty w nim termin „kontrola” 
może mieć jednak odmienny zakres znaczeniowy w  różnych językach, 
wynikający z  różnic w  poszczególnych systemach prawnych. Zajmują
ce się tą kwestią Kolegium Najwyższej Izby Kontroli uznało, że podczas  
interpretacji przepisów prawa wspólnotowego kluczowe jest zachowanie 
zasady jednakowej autentyczności tekstów aktów prawnych UE. W razie 
rozbieżności należy zaś dać pierwszeństwo urzędowości języka polskiego 
oraz zastosować wykładnię systemowocelowościową.

Rozstrzygnięcie zastrzeżeń kontrolowanego

Interpretacja terminu kontrola 
w uchwale Kolegium NIK

AGATA GADOS

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Rze
szowie przeprowadziła w Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych (dalej MSZ lub 
Ministerstwo) kontrolę, której przedmio
tem było zabezpieczenie przed wyłudza
niem wiz pod pretekstem podejmowania 
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pracy przez cudzoziemców na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej1. W toku po
stępowania ustalono, że w placówkach 
dyplomatycznokonsularnych  RP na 
Wschodzie w latach 2014–2016 MSZ 
nie przeprowadzało kontroli przebie
gu rozpatrywania wniosków wizowych 
zgodnie z wymogami art. 38 ust. 4 roz
porządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 810/2009 z 13 lipca 2009 r. 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks 
Wizowy (dalej Wspólnotowy Kodeks Wi
zowy lub WKW). MSZ nie posiadało żad
nych kompleksowych wyników kontro
li; Konsulat Generalny RP w Charkowie 
był badany przez Biuro Kontroli i Audytu 
MSZ w 2010 r., kontrole Konsulatów 
Generalnych RP w Łucku i w Brześciu 
oraz Ambasady RP w Moskwie nie miały 
miejsca, planowano je dopiero na 2017 r., 
Konsulat Generalny RP w Odessie bada
no w 2012 r., a Konsulat Generalny RP 
w Grodnie w 2013 r.

Dyrektor Generalny Służby Zagra
nicznej zgłosił zastrzeżenia do wystąpienia 
pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, 
w których wskazał m.in., że przyjęcie i za
stosowanie przez NIK interpretacji poję
cia „kontrola” zawartego w treści art. 38 
ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego 
według rozumienia przepisów prawa pol
skiego i odnoszenie do regulacji prawa 
wspólnotowego nie jest merytorycznie 
uzasadnione, a wręcz błędne. Jego zda
niem pojęcie kontroli na podstawie prawa 

1 Wyniki kontroli przedstawiono w wystąpieniu pokontrolnym 31.7.2017.
2 Member States’ central authorities shall ensure frequent and adequate monitoring of the conduct of exami-

nation of applications and take corrective measures when deviations from the provisions of this Regulation 
are detected <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2009:243:TOC>.

wspólnotowego należy rozumieć szerzej. 
Wykładnia porównawcza oraz funkcjonal
na wskazują, że kontrolę, o której mowa 
w tym artykule należy definiować jako ze
spół mechanizmów i rozwiązań monitoru
jących w sposób stały działalność podle
głych urzędów (czyli wszystkich rozwiązań 
w ramach systemu kontroli zarządczej), 
a nie zawężająco, jedynie do obowiązku 
prowadzenia kontroli instytucjonalnej re
alizowanej ex-post, na miejscu. Dyrektor 
Generalny Służby Zagranicznej wskazał, 
że na taką interpretację wskazuje analiza 
innych wersji językowych Wspólnotowego 
Kodeksu Wizowego, w szczególności 
sformułowanie zawarte w wersji angiel
skiej2, wskazujące na znaczenie tego po
jęcia jako „monitorowanie”, zamiast od
noszenia go do określonego na podstawie 
prawa polskiego wąsko rozumianego ter
minu „kontrola”.

W odniesieniu do wniosku pokontrolne
go dotyczącego „zapewnienia przez MSZ 
częstej i odpowiedniej kontroli rozpatry
wania wniosków wizowych, w szczególno
ści na Wschodzie, gdzie urzędy konsular
ne wydają najwięcej wiz pracowniczych 
oraz istnieją tam obszary ryzyka związane 
z ich wyłudzaniem”, Dyrektor Generalny 
SZ poinformował, że wniosek ten jest na 
bieżąco realizowany w procesie sprawowa
nego przez Ministra Spraw Zagranicznych, 
za pośrednictwem Departamentu Kon
sularnego, monitoringu i nadzoru nad dzia
łalnością konsulów.
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Kolegium NIK po rozpoznaniu za
strzeżeń oddaliło je w całości, stwier
dzając w uchwale nr 60/2017 z 13 grud
nia 2017 r. m.in., że Izba prawidłowo za
stosowała wyznacznik w postaci art. 38 
ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, 
a przedstawione w zastrzeżeniach stano
wisko Dyrektora Generalnego Służby Za  
gra nicznej nie jest słuszne. Omawiana 
uchwała Kolegium zwraca uwagę na istotne 
problemy wielojęzyczności prawa wspól
notowego, wielość kultur prawnych istnie
jących w obrębie Wspólnoty oraz sposoby 
dokonywania jednolitej interpretacji i sto
sowania prawa wspólnotowego w przy
padku dwuznaczności terminologicznej 
w różnych wersjach językowych.

W sprawie rozpatrywanej przez Ko
legium NIK porównanie różnych wersji 
językowych w celu zrekonstruowania 
pojęcia „kontroli” nie daje wystarczają
co jednoznacznej interpretacji. Zgodnie 
z treścią art. 38 ust. 4 Wspólnotowego 
Kodeksu Wizowego: „organy centralne 
państw członkowskich zapewniają częstą 
i odpowiednią kontrolę przebiegu rozpa
trywania wniosków oraz podejmują dzia
łania zaradcze w przypadku wykrycia od
stępstw od przepisów niniejszego rozpo
rządzenia”. Treść omawianego przepisu 
w wersji angielskiej brzmi następująco: 
“Member States’ central authorities shall 
ensure frequent and adequate monitor
ing of the conduct of examination of ap
plications and take corrective measures 
when deviations from the provisions of 
this Regulation are detected”. W innych 
wersjach językowych WKW, dla przykła
du w wersji francuskiej użyto terminu 
“contrôle” ‒ (Les autorités centrales 
des États membres assurent un contrôle 

fréquent et approprié de la procédure 
d’examen des demandes et prennent 
les mesures correctives qui s’imposent 
lorsque des écarts aux dispositions du 
présent règlement sont constatés)”; 
w wersji niemieckiej “Kontrollen” ‒ (Die 
zentralen Behörden der Mitgliedstaaten 
sorgen dafür, dass häufige und gee
ignete Kontrollen der Durchführung 
der Antragsprüfung erfolgen, und tr
effen Maßnahmen, um festgestellte 
Abweichungen von den Bestimmungen 
der vorliegenden Verordnung abzustel
len)”; zaś w wersji hiszpańskiej: “super
vision” ‒ (Las autoridades centrales de 
los Estados miembros garantizarán que 
se lleve a cabo una supervisión frecuente 
y adecuada del examen de las solicitudes 
de visado y tomarán medidas correctivas 
cuando se observen desviaciones con re
specto a las disposiciones del presente 
Reglamento)”.

Jak wynika z przytoczonych wyżej wer
sji użyte sformułowania mają odmienny 
zakres znaczeniowy niż ich odpowiednik 
w języku angielskim. Co najmniej połowa 
wersji językowych tego aktu odnosi się do 
wymogu sprawowania kontroli w takim 
ujęciu, jak w wersjach, francuskiej, nie
mieckiej i hiszpańskiej. Rozbieżności wy
nikają z odmiennego pojmowania i defi
niowania kontroli w poszczególnych sys
temach prawnych.

Jako przykład trudności, na jakie napo
tyka się przy wykładni pojęcia kontrola, 
J. Symonides przywołał dyskusję, która 
miała miejsce podczas konferencji dyplo
matycznej opracowującej teksty czterech 
konwencji genewskich w 1949 r., w związ
ku z tłumaczeniem zwrotu „La convention 
sera appliquée avec le concours et sous 
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le contrôle”3 na język angielski. W czasie 
długiej debaty delegaci używający języ
ka angielskiego jednomyślnie sprzeciwili 
się przyjęciu angielskiego słowa „control” 
z uwagi na jego nieadekwatność w stosun
ku do francuskiego „contrôle”4. W świe
tle przytoczonego przykładu niemal po
wszechnie stosowane w Europie pojęcie 
kontroli może różnić się w poszczególnych 
systemach prawnych. Kształtowanie się 
francuskiego modelu kontroli nawiązuje 
do słowa „le contrôle”, pochodzącego od 
słów „contre rôle”, tj. jednej z dwóch czę
ści dokumentu podatkowego, która nie
gdyś służyła do sprawdzania oryginału5. 
We Francji i na kontynencie europejskim 
kontrola oznacza proces lub akt konkret
nego działania, podejmowany na polecenie 
uprawnionego organu w celu porównania 
stanu faktycznego ze stanem obranym za 
wzorzec. Czynności kontrolne mogą być 
podejmowane i wykonywane w ramach 
tej samej struktury (kontrola wewnętrzna), 
jak również przez odrębne podmioty (kon
trola zewnętrzna)6. W tradycji brytyjskiej 
termin „kontrola” związany jest ze sprawo
waniem władzy, sterowaniem7. W literatu
rze anglosaskiej jego synonimicznymi od
powiednikami są m.in. „power, authority, 

3 Tłum.: Konwencja niniejsza będzie stosowana przy współudziale i pod kontrolą.
4 Actes de la Conférence, M B, s. 18-19 i 55; J.S.Piotet: La Convention de Genève, 1952, s. 102 za J. Symo-

nides: Pojęcie kontroli międzynarodowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 1/1964, s. 97.
5 J. Commerson: Petite encyclopédie bouffonne, 1853; M. Webster: Webster’s third new international 

dictionary of the English language unabridged, Springfield, Massachusetts USA 1993, s. 496; J. Filipek: 
Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz II, Kraków 2001, s. 215.

6 H. Wilmots: Aspects pratiques de l’organisation administrative et du contrôle internę, Bruxelles 2002, s. 35.
7 New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language, Lexicon Publications Inc., Wielka Brytania, 

Danbury 1992.
8 A.S. Tannenbaum: Control in organizations: individual adjustment and organizational performance, Administrative 

science quarterly nr 7(2)/1962, USA NY Ithaca, s. 239.
9 Zob. Rozporządzenie nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 

(Dz.U.UE.L.1958.17.385, ze zm., Dz.U.UE-sp.01-1-3).

influence, monitoring”, etc., co ze względu 
na nieprecyzyjność znaczeniową nastręcza 
wiele problemów definicyjnych8.

Ostatecznie Kolegium NIK pierw
szeństwo dało zasadzie jednakowej au
tentyczności tekstów aktów prawnych 
UE. Argumentując decyzję wskazało 
również na zasadę równorzędności języ
ków narodowych, która jest istotą wie
lojęzyczności prawa UE. Do reguły na
leży, że każdy język urzędowy państwa 
członkowskiego jest językiem urzędo
wym Unii9. Wszystkie autentyczne wer
sje językowe aktu prawnego UE publi
kowane w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej mają taką samą moc wiążącą. 
Wobec powyższego, tworzenie wykład
ni przepisu aktu prawnego UE wyłącznie 
na podstawie angielskiej wersji językowej 
należy uznać za nietrafne. Tekst przepisu 
w innym języku urzędowym UE nie może 
być źródłem wykładni normy prawnej. 
W omawianym orzeczeniu podniesio
no również zagadnienie ważne z punk
tu widzenia używania języka polskiego 
przez organy władzy publicznej, zwłasz
cza że akty normatywne prawa wspólno
towego posiadają polską wersję języko
wą, stanowiącą podstawę ich wykładni. 
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W ocenie Kolegium brakuje podstaw do 
ograniczenia znaczenia wyrazu „kontrola” 
w art. 38 ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu 
Wizowego do tego, które wynika jedynie 
z angielskiej wersji językowej rozporzą
dzenia UE. Konieczność jednolitego sto
sowania i jednolitej wykładni aktu wspól
notowego wyklucza jego rozpatrywanie 
w jednej, w oderwaniu od innych, wersji 
językowej, ale wymaga ustalenia wykładni 
w świetle wszystkich wersji językowych10.

W uzasadnieniu uchwały Kolegium NIK 
odniosło się także do zasady urzędowo
ści języka polskiego wyrażonej w art. 27 
Konstytucji RP, mając na względzie jed
nocześnie nadrzędność Konstytucji w pol
skim porządku prawnym. Ustawa z 7 paź
dziernika 1999 r. o języku polskim11 regu
luje zagadnienia ochrony języka polskiego 
i używania go w działalności publicznej 
oraz w obrocie prawnym na terytorium 
kraju. Z art. 4 tej ustawy wynika, że język 
polski jest językiem urzędowym organów 
i instytucji publicznych, jej art. 5 ust. 1 sta
nowi wprost, że podmioty wykonujące za
dania publiczne na terytorium RP dokonują 
wszelkich czynności urzędowych w języ
ku polskim, chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej. W związku z tym organy 
administracji publicznej w toku stosowa
nia prawa powinny posługiwać się, co do 
zasady, tekstem normatywnym w języku 

10 Wyrok Trybunału z 12.11.1969 w sprawie 29/69 Erich Stauder przeciwko m. Ulm-Sozialamt, Zb. Orz. 1969 r., 
s. 419, pkt 3.

11 Dz.U. z 2011 r. nr 43 poz. 224, ze zm. Z art. 4 tej ustawy wynika, że język polski jest językiem urzędowym 
organów i instytucji publicznych, w szczególności zaś konstytucyjnych organów państwa. Zgodnie z art. 6 
ustawy umowy międzynarodowe zawierane przez Rzeczpospolitą Polską powinny mieć polską wersję języ-
kową, stanowiącą podstawę wykładni, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

12 Wyroki z 26.11.1998 w sprawie C–370/96 Covita, Zb. Orz. s. I–7711, pkt 27, z 8.11.2001w sprawie  
C–228/99 Silos, Zb.Orz. str. I–8401, pkt 15, z 20.5.2003 w sprawie C-108/01 Consorzio del Prosciutto di Par-
ma i Salumificio S. Rita, Zb. Orz. s. I-5121, pkt 95, z 11.12.2007 w sprawie C-161/06 Skoma-Lux, pkt 38.

polskim (zakładając brak błędów w tłuma
czeniu) i na jego podstawie rekonstruować 
obowiązujące je normy prawne.

Wielość i różnorodność wersji języko
wych aktu prawnego sprawia, że występują 
trudności, które nie zachodzą w odniesie
niu do prawa jednojęzycznego. Trybunał 
Sprawiedliwości UE orzekł, iż pewność 
prawa wymaga aby dane przepisy wspól
notowe umożliwiały zainteresowanym 
osobom dokładne zapoznanie się z za
kresem obowiązków, które na nie nakła
dają, co jest zagwarantowane wyłącznie 
przez prawidłową publikację rzeczonych 
przepisów w języku urzędowym adresa
ta12. Kolegium NIK zauważyło, że w przy
padku problemów interpretacyjnych na 
płaszczyźnie semantycznej i leksykalnej 
należy stosować wykładnię, która pozwala 
nadać normie prawnej znaczenie zgod
ne z przedmiotem i celem całego aktu. 
Zastrzeżenia Dyrektora Generalnego SZ 
w dużej mierze sprowadzały się do błęd
nego przypisywania terminowi „kontro
la” cech procesu monitorowania, stano
wiącego jeden z instrumentów kontroli 
zarządczej. Pojęcie „kontrola zarządcza” 
używane jest wymiennie ze słowem „za
rządzanie”. Słowo „kontrola” w terminie 
„kontrola zarządcza” związane jest z an
glosaskim zwrotem „to control”, rozu
mianym jako „proces, za pomocą którego 
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menedżerowie zapewniają, że zasoby są 
pozyskiwane oraz wykorzystywane sku
tecznie i efektywnie w realizacji celów 
jednostki”13. Nie można zatem utożsamiać 
tradycyjnie pojmowanej kontroli z proce
sem monitorowania.

W polskim systemie prawnym panuje 
zasadnicza zgodność co do istoty pojęcia 
„kontrola”. Większość przedstawicieli dok
tryny definiuje ją jako badanie zgodno
ści stanu istniejącego ze stanem pożąda
nym lub postulowanym; ustalenie zasięgu 
i przyczyn rozbieżności; przekazanie wy
ników tego ustalenia, ewentualnie wynika
jących stąd dyspozycji zarówno podmioto
wi kontrolowanemu, jak i organizacyjnie 
zwierzchniemu14. Prawny system kontroli 
w państwie obejmuje wykonywanie funkcji 
kontrolnej przez uprawnione do tego insty
tucje działające w ramach przyznanych im 
ustawowo kompetencji określających cel, 
zasady, tryb postępowania i skutki kon
troli15. Instytucje mogą sprawować odpo
wiednio kontrolę resortową (w ramach 
poszczególnych działów administracji rzą
dowej, gdzie organ kontrolujący i podmiot 
kontrolowany podporządkowane są temu 
samemu naczelnemu lub centralnemu or
ganowi administracji rządowej), kontrolę 
instancyjną (dokonywaną przed organem 

13 E. Chojna-Duch: Audyt wewnętrzny w systemie sektora finansów publicznych – aktualne problemy, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia” nr 53/2012, s. 339, 
<http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/53-2012/FRFU-53-337.pdf>, grudzień 2017 r.

14 J. Boć: Prawo administracyjne, Wrocław 1998, s. 346; W. Dawidowicz: Zagadnienia ustroju administracji 
państwowej w Polsce, Warszawa 1970, s. 34; E. Iserzon: Prawo administracyjne, Warszawa 1968, s. 174 
[za:] J. Jagielski: Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2006, s. 14;

15 E. Jarzęcka-Siwik: Kontrola podatkowa elementem prawnego systemu kontroli, „Kontrola Państwowa” 
nr 6/2015 r., s. 55.

16 E. Ura: Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s. 70.
17 Ustawa z 15.7.2011 o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185 poz. 1092).
18 M. Dębowska-Sołtyk: Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego – cel i zadania systemu, 

„Finanse Komunalne” nr 7/2010, s. 87.

odwoławczym), a także międzyresortową 
(kontroli poddawane są nie jednostki or
ganizacyjne, ale określona działalność)16. 
W odniesieniu do MSZ, w omawianej 
kwestii mają zastosowanie zasady i tryby 
przewidziane w ustawie z 15 lipca 2011 r. 
o kontroli w administracji rządowej17. 
Zgodnie z treścią art. 3 tej ustawy prze
prowadzenie kontroli ma na celu ocenę 
działalności jednostki kontrolowanej do
konanej na podstawie konkretnego stanu 
faktycznego przy zastosowaniu przyjętych 
kryteriów: legalności, rzetelności, gospo
darności i celowości. W przypadku stwier
dzenia nieprawidłowości, celem kontroli 
jest również ustalenie ich zakresu, przy
czyn i skutków oraz osób odpowiedzial
nych, a także sformułowanie zaleceń zmie
rzających do ich usunięcia.

Monitorowanie zaś, to ciągły proces, któ
rego zadaniem jest dostarczenie aktualnej 
i rzetelnej informacji na temat funkcjono
wania określonej organizacji przez odpo
wiednie procedury pozwalające na bieżące 
i okresowe kontrolowanie przyjętego sys
temu zarządzania jednostką. W tym celu 
wykorzystuje się metody analizy ryzyka, 
controlling oraz wyniki audytu jakości18. 
Monitorowanie jest elementem kontroli za
rządczej. Jej definicję i cele sformułowano 
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w rozdziale 6 ustawy o finansach publicz
nych19 „Kontrola zarządcza oraz koordy
nacja kontroli zarządczej w jednostkach 
sektora finansów publicznych”. Zgodnie 
z treścią art. 68 ust. 1 ustawy kontrolę za
rządczą w jednostkach sektora finansów 
publicznych stanowi ogół działań podej
mowanych dla zapewnienia realizacji celów 
i zadań w sposób zgodny z prawem, efek
tywny, oszczędny i terminowy, zaś celem 
kontroli zarządczej jest zapewnienie m.in.: 
zgodności działalności z przepisami prawa 
i procedurami wewnętrznymi; skuteczno
ści i efektywności działania; wiarygodno
ści sprawozdań; ochrony zasobów; prze
strzegania i promowania zasad etycznego 
postępowania; efektywności i skuteczno
ści przepływu informacji; zarządzania ry
zykiem. Artykuł 70 ustawy o finansach 
publicznych określa trzy podstawowe do
kumenty funkcjonujące w procesie kon
troli zarządczej, tj. plan działalności na 
rok następny, sprawozdanie z wykonania 
planu oraz oświadczenie o stanie kontroli 
zarządczej. Plany działalności i sprawoz
dania mają na celu wzmocnienie systemu 
rozliczalności organów i jednostek admini
stracji rządowej z osiągniętych rezultatów 
i zrealizowanych zadań20.

Przytoczone definicje kontroli i kon
troli zarządczej, której elementem jest 
m.in. monitorowanie, wskazują że kontrola 
sprawowana jest przez właściwe instytucje, 

19 Ustawa z 27.8.2009, Dz.U. z 2016 r. poz.1870, ze zm.
20 Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie planu działalności i sprawozdania 

z jego wykonania <http://opole-ap-arch.mf.gov.pl/documents/3556880/4219455/20150505_rozp_plan_
dzialalnosci.pdf>, grudzień 2017 r.

21 M. Małecka-Łyszczek: Wprowadzenie do problematyki kontroli zarządczej, (w:) Kontrola zarządcza. Pod-
stawowe zagadnienia kontroli zarządczej. M. Ćwiklicki (red.): Poradnik dla jednostek samorządu, Kraków 
2015 r., s. 16.

podczas gdy proces monitorowania polega 
na optymalnym wykorzystaniu istnieją
cych rozwiązań zarządczych i wprowadza
niu nowych, o ile są potrzebne21. Wymóg 
zapewnienia „częstej i odpowiedniej kon
troli rozpatrywania wniosków wizowych” 
wskazuje też na konieczność oznaczenia 
odpowiednich przedziałów czasowych 
dokonywania kontroli. Po zakończeniu 
czynności organ kontrolujący zobowią
zany jest do sporządzenia i skierowania 
do jednostki kontrolowanej stosownego 
dokumentu zawierającego ocenę badanej 
działalności. Monitorowanie zwykle odby
wa się w sposób ciągły i długoterminowy. 
Natomiast kompleksowa ocena z wyko
nania planu dokonywana w sprawozda
niu oraz oświadczeniu o stanie kontroli 
zarządczej dotyczy działań systemowych.

Z dalszej części wywodu Kolegium wy
nika, że niemożliwa jest prawidłowa in
terpretacja przepisu prawa europejskiego 
bez zastosowania wykładni systemowej. 
Znaczenie słów i wyrażeń, które w dwóch 
różnych językach odpowiadają sobie musi 
być interpretowane zawsze w świetle kon
tekstu i celu, nigdy natomiast na podsta
wie samego tekstu. W orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości także utrwa
lony jest pogląd, że różne wersje językowe 
tekstu UE należy interpretować w spo
sób jednolity i w wypadku różnic między 
nimi dany przepis należy interpretować na 
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podstawie ogólnej systematyki i celu re
gulacji, której część on stanowi22. Wynika 
z tego m.in., że dużą rolę przy tego typu 
interpretacji odgrywają tytuły jednostek 
podziału aktu normatywnego. Tytuł art. 38 
Wspólnotowego Kodeksu Wizowego 
wskazuje, że przepis ten określa „zasoby 
niezbędne do rozpatrywania wniosków 
wizowych i kontrolowania konsulatów”. 
Zakres znaczeniowy użytego w kodeksie 
pojęcia „kontrola” można dość precyzyj
nie określić także na podstawie warun
ków wymienionych w załączniku X lit. C 
do Wspólnotowego Kodeksu Wizowego. 
W szczególności zewnętrzny usługodawca 
musi zapewnić stały dostęp upoważnione
go personelu państwa członkowskiego do 
lokalu, zwłaszcza umożliwić przeprowa
dzenie kontroli bez uprzedniego powia
domienia oraz dostęp do dokumentacji 
potwierdzającej przestrzeganie wymogów 
bezpieczeństwa danych. Warunki te jedno
znacznie przemawiają za modelem kontroli 
(w wersji ang. „verification”) realizowanej 
na miejscu u zewnętrznych usługodawców.

Cel i rodzaj obowiązków nałożonych na 
władze publiczne w art. 38 ust. 4 („za
pewnienie częstej i odpowiedniej kontroli, 
podjęcie działań zaradczych w przypad
ku wykrycia odstępstw”) i w załączniku 
X Wspólnotowego Kodeksu Wizowego 

22 Wyroki Trybunału Sprawiedliwości: z 29.4.2010, The Queen, on the application of M. and Others v Her 
Majesty’s Treasury, C-340/08, EU:C:2010:232, pkt 44; z 6.10.1982 w sprawie C-283/81 Srl CILFIT i Lanificio 
di Gavardo SpA v. Ministero della Sanità, [1982] ECR 3415, pkt: 18; z 29.4.2004 w sprawie C-341/01 Plato 
Plastik Robert Frank, Zb.Orz. s. I-4883, pkt 64; z 12.5.2011 w sprawie C-144/10 Berliner Verkehrsbetriebe 
(BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts przeciwko JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch, Zb. Orz. 
2011 s. I-03961, pkt 28.

23 Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, NIK, Warszawa 2005 r., <https://
www.nik.gov.pl/glosariusz-terminow-kontrola-i-audyt.pdf>, grudzień 2017 r.

24 Raport Specjalny EUROBAROMETR 243 Europejczycy i ich języki, s. 4, <http://ec.europa.eu/commfrontoffice/
publicopinion/archives/ebs/ebs_243_sum_pl.pdf>.

wskazują, że ich działania nie mogą ogra
niczać się jedynie do monitorowania ro
zumianego jako ciągłe śledzenie przebiegu 
i postępów w realizacji zadań oraz ich efek
tów w powiązaniu z odpowiednim syste
mem mierników23.

NIK, wskazując w wystąpieniu pokon
trolnym na konieczność przeprowadzania 
kontroli nie sugerowała, że w ramach oma
wianej normy kodeksowej (art. 38 ust. 4) 
nie mieści się podejmowanie działań mo
nitorujących związanych z funkcjonowa
niem mechanizmów kontroli zarządczej. 
Ostatecznie Kolegium NIK przyjęło, że 
pojęcie „kontrola”, o jakim mowa w art. 38 
ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, 
należy rozumieć szeroko – zarówno w uję
ciu funkcjonalnym (tradycyjnie pojmo
wanej kontroli), jak i w ramach systemu 
kontroli zarządczej. Reasumując tę część 
rozważań, należy stwierdzić, że proces 
rozpatrywania wniosków wizowych mógł 
być przez właściwe komórki organizacyjne 
MSZ monitorowany w ramach kontro
li zarządczej, ale niekoniecznie kontro
lowany zgodnie z wymogami przepisów 
Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

Podsumowanie
Język angielski jest najczęściej używanym 
językiem obcym w Europie24 i odgrywa 
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dominująca rolę w administracji unij
nej. Okoliczności te nie mogą przesądzać 
jednak o jego stosowaniu, jako właściwe
go przy rozstrzyganiu pojawiających się 
w praktyce wątpliwości interpretacyj
nych przepisów prawa UE. Nie można 
traktować angielskiej wersji językowej 
Wspólnotowego Kodeksu Wizowego 
jako jedynej podstawy wykładni pojęcia 
„kontrola” lub przyznawać jej pierwszeń
stwa w tym zakresie względem innych wer
sji. Wszystkie autentyczne wersje językowe 
aktów prawa wspólnotowego mają taką 
samą moc wiążącą i wywołują takie same 
skutki prawne, a zatem wykładnia danego 
przepisu prawa wspólnotowego wymaga 
porównania poszczególnych wersji języ
kowych. 

Zgodnie zaś z zasadą urzędowości języka 
polskiego, zarówno organy upoważnione 
do tworzenia prawa, jak i wykonawcze, 
przy sprawowaniu swoich kompetencji 
mają obowiązek posługiwać się językiem 
polskim. Termin „kontrola” w polskim 
systemie prawnym odzwierciedla obec
nie dwie tradycje językowe ‒ francuską 
i brytyjską. Przy czym w znaczeniu na
wiązującym do porządku prawnego cha
rakterystycznego dla krajów anglosaskich, 
w celu odróżnienia od tradycyjnie pojmo
wanej kontroli, dodawany jest drugi człon 
związany z zarządzaniem. W konsekwen
cji do określenia tego rodzaju działalności 
używa się terminu „kontrola zarządcza”. 

Proces monitorowania, stanowiący jeden 
z jej mechanizmów, ma charakter rutyno
wy i jest zakorzeniony w strukturze or
ganizacyjnej każdej instytucji. Natomiast 
postępowanie kontrolne prowadzone 
przez organy administracji rządowej od
bywa się według standardów i procedur 
określonych w ustawie z 15 lipca 2011 r. 
o kontroli w administracji rządowej.

Jeżeli wnioski płynące z porównania róż
nych wersji językowych nie prowadzą do 
jednolitej wykładni i z formalnego punktu 
widzenia w wątpliwość podawane są prze
pisy zawarte w polskiej wersji językowej, 
należy w przekonaniu Kolegium NIK przy
jąć wykładnię systemowocelowościową. 
Ta zaś w omawianej sprawie wyraźnie pro
wadzi do wniosku, że „zapewnienie czę
stej i odpowiedniej kontroli rozpatrywa
nia wniosków wizowych”, o której mowa 
w art. 38 ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu 
Wizowego, należy rozumieć dość wąsko, co 
jednak nie stoi w sprzeczności z realizowa
nymi na bieżąco procesami kontroli zarząd
czej, w szczególności moni torowaniem.
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