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Wprowadzenie
Starożytni Rzymianie radzili, aby nie słu-
chać tego, kto sam sobie przeczy (alle-
gans contraria non est audiendus)1. Od 
tego czasu niewiele się zmieniło: także dzi-
siaj autorytet wypowiadającego się zale-
ży od spójności jego wypowiedzi, bowiem 
sprzeczności uznawane są za niedorzecz-
ne i czynią ich autora niegodnym zaufa-
nia. W dobie powszechnego dostępu do 
informacji stosunkowo łatwo o publicz-
ne obnażenie wszelkich niespójności, co 

w przypadku instytucji zyskujących po-
słuch mocą swoich racji, to jest takich jak 
NIK, może się wiązać z poważnym nad-
szarpnięciem budowanego przez dziesiąt-
ki lat autorytetu, a w konsekwencji z trwa-
łym ograniczeniem skuteczności działania. 

Pomimo – jak się wydaje − oczywistości 
postulatu jednolitego działania Izby, nie 
do końca wiadomo, co tak naprawdę nale-
ży przez to rozumieć. Jak zwykle w takich 
wypadkach, wątpliwości pojawiają się przy 
konfrontowaniu oczekiwań z rzeczywisto-
ścią. Gdyby sprawa była prosta, to zapew-
ne już dawno doczekałaby się skutecznego 

Rozpatrywanie zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych

Jednolitość orzecznictwa 
Najwyższej Izby Kontroli

W  dotychczasowych badaniach prawnonaukowych odnoszących się  
do rozstrzygania przez Izbę zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych, 
problematyka jednolitości orzecznictwa stanowiła wątek poboczny, 
nie doczekując się pogłębionych analiz. Tymczasem zagadnienie to jest 
równie istotne co aktualne. Nie ulega bowiem wątpliwości, że każdy 
przypadek niejednolitości obniża autorytet Izby i osłabia jej skutecz-
ność w służbie publicznej

1 B. Garner (red.): Black’s law dictionary, wyd. 7, West Group, Minnesota, St. Paul 1999, s. 1618. Polskie 
tłumaczenie tej paremii pochodzi z książki R. Tokarczyka pt. Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, 
norm i rycin, Warszawa–Kraków, Wolters Kluwer Polska 2009, s. 88. 
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rozwiązania i stanowiłaby obecnie co naj-
wyżej przyczynek do rozważań historycz-
noprawnych. Tymczasem problem jedno-
litości działania Izby jest na tyle trwały, że 
powstaje obawa o jego rozwiązywalność. 
Wciąż aktualne jest fundamentalne py-
tanie, jaka jest istota jednolitości w kon-
tekście funkcjonowania Izby, w tym, czy 
stanowi ona obowiązek prawny i z jakie-
go źródła wynikający2. Dotychczas dok-
tryna nie udzieliła odpowiedzi poprze-
dzonych dostatecznie wnikliwymi stu-
diami, a dorobek naukowy odnoszący się 
do tego zagadnienia wydaje się niewspół-
miernie skromny w stosunku do jego wagi. 

Pojęcie jednolitości
Słowniki języka polskiego podają, że rze-
czownik ‘jednolitość’ to inaczej „jedno-
rodność pod jakimś względem”, a przy-
miotnik ‘jednolity’ oznacza „tworzący 
zwartą całość”3. Za synonimy ‘jednolito-
ści’ najczęściej uznaje się: „harmonijność, 
identyczność, jednakowość, jednolitość, 

jednomyślność, jednorodność, koherencję, 
monolityczność, nieodmienność, spoistość, 
zgodność, zgranie”4. Przeciwieństwem ‘jed-
nolitości’ jest zaś: „sprzeczność, kontra-
dyktoryjność, niekonsekwencja”5. 

Jednolitość można pojmować jako sytu-
ację zgodności wszystkich przedmiotów 
danego zbioru. Opisuje ona określony typ 
relacji zachodzącej pomiędzy dwoma lub 
większą liczbą elementów. Nie wdając się 
w polemikę na temat logicznych aspektów 
jednolitości, poprzestanę na konstatacji, że 
można ją rozumieć wąsko − jako niesprzecz-
ność6 elementów zbioru, lub też szeroko 
– prócz spełnienia postulatu niesprzecz-
ności – jako spełnienie dodatkowego wa-
runku spójności, rozumianego jako odwo-
ływanie się wszystkich elementów zbioru 
do pewnego bliżej niezdefiniowanego te-
matu, albo istnienie jakichś innych związ-
ków sprawiających, że traktuje się ten zbiór 
jako spójną całość7. Na potrzeby dalszych 
rozważań przyjmę wąskie rozumienie jed-
nolitości, to jest jako stan niesprzeczności8. 

2 Niejasne jest także to, w jaki sposób można by uzasadnić powinność brania pod uwagę przez zespoły orze-
kające zastrzeżeń innych zespołów i Kolegium, o której to pisali w 2013 r. E. Jarzęcka-Siwik i B. Skwar-
ka, zob. Rozpatrywanie zastrzeżeń w praktyce – po nowelizacji ustawy o NIK, „Kontrola Państwowa” 
nr 5/2013, s. 30.

3 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, tom pierwszy, PWN, Warszawa 1983, s. 833; E. Wierz-
bicka (red.), Słownik współczesny języka polskiego, tom 1, Przegląd Reader’s Digest, Warszawa 1998, 
s. 342; S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, tom 1, PWN, Warszawa 2003, s. 1285. 

4 A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn: Słownik synonimów, Wydawnictwo MCR, Warszawa 1993, s. 91; 
L. Wiśniakowska: Słownik synonimów, PWN, Warszawa 2007, s. 315. 

5 A. Dąbrówka, E. Geller: Słownik antonimów, Wydawnictwo MCR, Warszawa 1995, s. 144.
6 Sprzeczność rozumiem tutaj podobnie jak Piotr Łukowski: „w tej najogólniejszej z możliwych definicji chodzi 

raczej o to, aby za sprzeczność uznać jednoczesną akceptację dwóch zdań wzajemnie sobie przeczących” 
[w:] Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 24. 

7 Pisząc o tym podziale odwołuję się do rozważań Ryszarda Sarkowicza dotyczących problematyki kohe-
rencji i spójności tekstu prawnego, por. Poziomowa interpretacja tekstu prawnego, Wydawnictwo UJ, 
Kraków 1995, s. 35-36. 

8 Przede wszystkim z tego powodu, że szerokie ujęcie wymaga wypracowania szeregu założeń, co nie jest 
możliwe w jednym artykule. W dalszej części artykułu będę się posługiwał także pojęciem „spójność” jako 
synonimem jednolitości. 
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Przedmiot jednolitości
W przypadku NIK postulat jednolitości 
można odnosić do wszystkich podejmo-
wanych działań, zarówno skierowanych 
„na zewnątrz” Izby, jak i „do wewnątrz”. 
Spośród nich najważniejszą, bowiem kon-
stytucyjną powinnością Izby jest przepro-
wadzanie kontroli9. Ustawa o NIK10 okre-
śla zasady postępowania kontrolnego i sta-
nowi, że jego celem jest między innymi 
ustalenie stanu faktycznego i dokonanie 
oceny według kryteriów kontroli (art. 28 
ust. 1). „Produktem kontroli”, to znaczy 
osiągnięciem tego celu, jest wystąpienie 
pokontrolne, w którym Izba wypowiada się 
co do wiedzy oraz co do ocen11. Ponieważ 
z punktu widzenia autorytetu Izby najdo-
nioślejszą rolę odgrywają wypowiedzi kie-
rowane na zewnątrz jej struktury organi-
zacyjnej (przede wszystkim ze względu 
publiczny charakter), postulat jednolito-
ści powinien odnosić się głównie do tych 

właśnie wypowiedzi, a minimalnym stan-
dardem wydaje się jednolitość wystąpień 
pokontrolnych, co z kolei zależy od jedno-
litości rozstrzygania zastrzeżeń (w przy-
padku, gdy były takie zastrzeżenia). Nie 
oznacza to wcale, że należy zrezygnować 
z zabiegania o spójność pozostałych sfer 
działalności Izby, zwłaszcza że na jedno-
litość wystąpień pokontrolnych wpływa-
ją czynności je poprzedzające, na przy-
kład sformułowanie treści programów 
kontroli i dokonywanie wyznaczeń kry-
teriów kontroli12. 

Od jakich konkretnie działań związa-
nych z rozpatrywaniem zastrzeżeń można 
oczekiwać jednolitości? Odpowiedź nie jest 
oczywista, ponieważ w ustawie o NIK wy-
stępują cztery pojęcia związane z postę-
powaniem zastrzeżeniowym13: ‘rozpatry-
wanie’14, ‘rozpoznanie’15, ‘rozstrzyganie’16 

oraz ‘orzekanie’17. Terminy te występują 
także w wewnętrznych aktach prawnych 

9 Por. art. 203 Konstytucji RP.
10 Ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU.2015.1096 j.t.).
11 „Produktem” są także informacje o wynikach kontroli, których nie poruszam w artykule. 
12 Pokrótce poruszałem to zagadnienie w artykule pt. Rzetelność jako prawne i pozaprawne kryterium kon-

troli, „Kontrola Państwowa” nr 4/2014, s. 60-80, zwłaszcza s. 67-69. 
13 Zasadność terminów ‘postępowanie zastrzeżeniowe’ oraz ‘postępowanie odwoławcze’ była swego czasu 

przedmiotem ożywionej dyskusji na łamach „Kontroli Państwowej”; por. np. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka:  
Dopuszczalność zaskarżania wyników kontroli NIK − możliwość weryfikacji ustaleń kontrolnych, „Kontrola Pań-
stwowa” nr 4/2013, s. 29-33; M. Niezgódka-Medek: W sprawie zasady dwuinstancyjności w postępowaniu 
kontrolnym (Polemika), „Kontrola Państwowa” nr 4/2003, s. 53-58; R. Padrak: Postępowanie odwoławcze 
w postępowaniu kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli (część I i II), „Kontrola Państwowa” nr 5/2002 i 6/2002, 
s. 17-40 i 3-26; W. Robaczyński: Wybrane zagadnienia postępowania odwoławczego w Najwyższej Izbie Kon-
troli (Głos w dyskusji na marginesie artykułu R. Padraka), „Kontrola Państwowa” nr 1/2003, s. 26-37. 

14 Rozpatrywanie zastrzeżeń jest uprawnieniem Kolegium NIK (art. 23 ust. 4), ale treść art. 35a ust. 2, 
art. 56 ust. 2, art. 61a ust. 4 ustawy o NIK wskazuje na to, że pojęcie to odnosi się do wszystkich postę-
powań zastrzeżeniowych, niezależnie od podmiotu rozstrzygającego.

15 ‘Rozpoznanie’ – ustawodawca posługuje się tym pojęciem w kontekście cofnięcia zgłoszonych zastrze-
żeń: „pozostawienie zastrzeżeń bez rozpoznania” (art. 55). A contrario, brak takiego cofnięcia skutkuje 
koniecznością rozpoznania zastrzeżeń.

16 ‘Rozstrzygnięcie’ – użyto go w zwrocie: „podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia zastrzeżeń”; zob. 
art. 55 zd. pierwsze. Ponadto mowa jest w ustawie o komisji „rozstrzygającej”: art. 56 ust. 2, art. 58, 
art. 59 ust. 1, art. 60.

17 ‘Orzekanie’ − pojawia się jako określenie sposobu działania: „zespół orzekający orzeka […]”: art. 61a ust. 5.
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NIK, między innymi w zarządzeniu nr 16 
Prezesa NIK z 25 maja 2012 r. w sprawie 
rozpatrywania zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego oraz w piśmie okólnym 
Prezesa NIK z 12 marca 2014 r. w sprawie 
usprawnienia prac zespołów orzekających 
Komisji Rozstrzygającej Najwyższej Izby 
Kontroli. Ta mnogość pojęć odnoszących 
się do rozstrzygania zastrzeżeń rodzi py-
tanie o różnice między zakresem ich de-
notacji. Jedną z dyrektyw interpretacyj-
nych jest bowiem domniemanie, że jeżeli 
ustawodawca używa w ustawie dwóch od-
miennych terminów, to mają one znaczenie 
odmienne18. Wydaje się jednak, że pojęcia 
‘rozpoznanie’, ‘rozpatrywanie’ i ‘orzekanie’ 
mają takie samo lub podobne znaczenie, to 
jest określają zespół czynności zmierzają-
cych do podjęcia decyzji, jak i rezultat tych 
czynności. ‘Rozstrzygnięcie’ występuje na-
tomiast raczej w sensie apragmatycznym 
i oznacza decyzję w sprawie zastrzeżenia. 

Aktywność orzecznicza Izby
Na istotność postulatu jednolitości wpły-
wa aktywność orzecznicza Izby. Tylko 

w 2014 r. podjęto w sprawie zastrzeżeń 
co najmniej 304 uchwały (w tym Kolegium 
61, komisja 243)19, w których dokonano 
rozstrzygnięć 1763 „jednostkowych za-
strzeżeń”20, to jest przeciętnie 5,8 w każdej 
uchwale21. Rozkład badanych rozstrzygnięć 
wskazuje na pewne odmienności w roz-
strzyganiu pomiędzy Kolegium i komisją:

Organy orzecznicze Izby wydały 
w 2014 r. znaczną liczbę rozstrzygnięć 
zmieniających treść wystąpień pokontrol-
nych (łącznie 740)22. Odsetek zastrzeżeń 
oddalonych przez Kolegium (63,8%) był 
wyższy niż przez komisję (56,2%), przy 
czym znaczna różnica dotyczyła także od-
setka rozstrzygnięć „uwzględniających 
zastrzeżenia w części” (blisko 5 punk-
tów procentowych)23. W przypadku roz-
strzygnięć „uwzględniających zastrzeże-
nia w całości” była ona natomiast mniej 
zauważalna24. 

W zdecydowanej większości bada-
nych przypadków (76%) rozstrzygnię-
cia komisji odnosiły się do zastrzeżeń 
do wystąpień w ramach kontroli koor-
dynowanych, w których komisja podjęła 

18 Ponadto żadnego użytego w ustawie zwrotu nie można uznać za zbędny; por.: Z. Ziembiński: Logika prak-
tyczna, PWN, Warszawa 1994, s. 239.

19 Są to dane przybliżone, uzyskane z portalu intranetowego NIK, według stanu na 9.01.2015 r., <http://
portal.nik.gov.pl/kontrolnik/uchwaly-kolegium-nik-i-komisji-rozstrzygajacej/>. Należy się spodziewać, że 
rzeczywista liczba uchwał podjętych w 2014 r. była nieco wyższa (np. na portalu nie umieszczono uchwa-
ły Kolegium nr 49/2014). 

20 Przez „jednostkowe zastrzeżenia” rozumiem zastrzeżenia odnoszące się do określonego wątku tematycz-
nego, zgodnie z pogrupowaniem i numeracją przyjętą w uchwałach. Na przykład: jedno zastrzeżenie (ro-
zumiane potocznie jako „pismo w sprawie zastrzeżeń”) mogło się składać z kilku zastrzeżeń jednostko-
wych, które były indywidulanie rozstrzygane w ramach jednej uchwały. Liczba 1763 jest sumą 351 jed-
nostkowych zastrzeżeń rozstrzygniętych przez Kolegium w 61 objętych badaniem uchwałach oraz około 
1412 jednostkowych zastrzeżeń rozstrzygniętych przez komisję w 243 objętych badaniem uchwałach. 

21 Zarówno w przypadku Kolegium, jak i komisji wartość ta była zbliżona i wyniosła odpowiednio: 5,75 i 5,81. 
22 Chodzi o rozstrzygnięcia uwzględniające zastrzeżenia w całości lub w części. W przypadku Kolegium było 

ich 127, w przypadku komisji 613.
23 Odpowiednio: 13,7% i 18,6%. 
24 Odpowiednio: 22,5% i 25,2%.
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przynajmniej dwie uchwały25. W tej gru-
pie rozstrzygnięto łącznie 1076 jednostko-
wych zastrzeżeń, spośród których 43,5% 
uwzględniono w całości lub w części (468). 
Informacje te są przydatne z tego powo-
du, że właśnie owe rozstrzygnięcia – tylko 
w 2014 r. ponad tysiąc − należą do obsza-
ru podwyższonego ryzyka zaistnienia nie-
spójności26. Rozstrzyganie w ramach tej 
samej kontroli koordynowanej wiąże się 
bowiem ze zwiększonym prawdopodobień-
stwem, że złożone zastrzeżenia dotyczyć 
będą okoliczności, w których Kolegium 
lub zespół orzekający dokonał już wcze-
śniej jakiegoś rozstrzygnięcia. Jak widać, 
postulat jednolitości odnosi się do zna-
czącej liczby orzeczeń, co z jednej stro-
ny poświadcza jego istotność, lecz z dru-
giej uzmysławia skalę trudności w jego  
urzeczywistnieniu. 

Racjonalność i jedność Izby
W tym miejscu chciałbym określić, jakie 
jest źródło dyspozycji jednolitego orze-
kania, to jest czy ma ono charakter nor-
matywny, czy też jedynie optatywny (ży-
czeniowy). Jednolitość orzekania byłaby 
obowiązkiem prawnym wówczas, gdyby 
prawodawca wyraził oczekiwanie od Izby  
zachowania spójności rozstrzygnięć. 
W prawodawstwie nie ma jednak prze-
pisu, z którego explicite wynikałaby taka 
norma. Pozostaje wobec tego ustalić, czy 
jednolitość jest obowiązkiem prawnym 
wynikającym z natury funkcjonowania 
NIK w określonym porządku prawnym. 
Wiąże się to z kolei z rozważeniem jed-
nolitości w kontekście racjonalności i jed-
ności Izby.

W literaturze prawniczej oraz w orzecz-
nictwie sądowym spotyka się szereg 

25 1076 spośród 1412.
26 Choć oczywiście niespójność może mieć miejsce nie tylko w stosunku do rozstrzygnięć w ramach tej sa-

mej kontroli koordynowanej.

Źródło: Opracowanie autora na podstawie uchwał w sprawie rozstrzygnięcia zastrzeżeń. 

Rysunek 1. Rozkład rozstrzygnięć zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych podjętych w 2014 r. 
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wzbogaceń merytorycznych prawodaw-
cy (tj. stwierdzeń o posiadaniu przez pra-
wodawcę pewnych cech), w tym założenie 
jego racjonalności, które – nawiasem mó-
wiąc − ma wielowiekową europejską tra-
dycję27. Choć nie wszyscy przedstawiciele 
doktryny akceptują jego zasadność28, do-
mniemanie racjonalności należy do stosun-
kowo często powoływanych przez sądow-
nictwo, a Trybunał Konstytucyjny uważa 
je wręcz za niezbędne założenie każdej in-
terpretacji przepisów prawnych29. W naj-
bardziej typowej postaci prawodawca zre-
dukowany zostaje do jednego, racjonalnego, 
to jest koherentnego i spójnego w swoich 
działaniach podmiotu30, pomimo że w rze-
czywistości tak być nie musi. Założenie to 
jest więc kontrfaktyczne (oraz wzruszal-
ne), lecz jednocześnie przydatne w prak-
tyce, ponieważ pozwala wyjaśniać pewne 
zjawiska obserwowane faktycznie w życiu 
prawnym31, także – jak wykażę – w sto-
sunku do działalności orzeczniczej NIK. 

Domniemanie racjonalności można 
przenieść z prawodawcy na Izbę. Są po 
temu dwa powody. Po pierwsze, instytucje 

publiczne działają na podstawie i w grani-
cach racjonalnego prawa (ponieważ jest 
ono produktem racjonalnego prawodaw-
cy), a racjonalne prawo nie dopuszcza nie-
racjonalności działania. Skoro racjonalny 
prawodawca podejmuje racjonalne decy-
zje, to określenie przez niego uprawnień 
i obowiązków jakiejś instytucji publicz-
nej musi być podporządkowane założe-
niu, że także ta instytucja będzie działać 
racjonalnie. Gdyby tak nie było, doszłoby 
do pogwałcenia między innymi konsty-
tucyjnej zasady państwa prawnego, sta-
nowiącej swego rodzaju kościec systemu 
prawa. Po drugie, racjonalność jest przy-
miotem każdego podmiotu coś czyniące-
go dla osiągnięcia jakiegoś skutku32, a więc 
musi być immanentną cechą także NIK, 
jako że Izba dąży do spełnienia swoich 
prawnie określonych powinności. 

Przyjęciu domniemania racjonalno-
ści działania nie sprzeciwia się kolegial-
ność Izby. W idealizacyjnym modelu ra-
cjonalności każdą kolegialną instytucję, 
w tym NIK, można pojmować jako całość. 
Domniemanie racjonalności nie odnosi 

27 R. Sarkowicz: Poziomowa interpretacja…, op. cit., s. 42.
28 Por. Lech Morawski: Teoria prawodawcy racjonalnego a postmodernizm, „Państwo i Prawo”, z. 11/2000, 

s. 29-38. 
29 „U podstaw każdej wykładni przepisu tkwić winno założenie racjonalności ustawodawcy. Interpretator 

natomiast powinien dążyć do takiego tłumaczenia norm, które by tworzyło spójny z prakseologicznego 
punktu widzenia system” – por. uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 25.01.1995 r. (W 14/94).

30 Na przykład Sąd Najwyższy w postanowieniu z 22.06.1999 r. (I KZP 19/99) stwierdził m.in., że „funda-
mentalne reguły wykładni przepisów prawnych za punkt wyjścia przyjmują założenie – rzecz jasna ideali-
zujące – o racjonalnym prawodawcy, a więc takim ustawodawcy, który tworzy przepisy w sposób sensow-
ny, racjonalny i celowy, znając cały system prawny i nadając poszczególnym słowom i zwrotom zawsze ta-
kie samo znaczenie, nie zamieszczając jednocześnie zbędnych sformułowań”.

31 „Dokonując opracowania tekstów prawnych na gruncie idealizującego założenia o racjonalności <prawo-
dawcy> […] buduje się w ten sposób taką teorię idealizacyjną procesu wykładni, która po przyjęciu od-
powiednich korektur może wyjaśniać zjawiska obserwowane faktycznie w życiu prawnym”; zob. Z. Ziem-
biński, S. Wronkowska: Zarys teorii prawa, Wyd. Ars Boni et Aequi, Poznań 1997, s. 164.

32 W. Patryas: Idealizacyjny charakter interpretacji humanistycznej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1979, 
s. 13-16. 
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się w tym wypadku do zbioru konkret-
nych ludzi podejmujących decyzje, lecz 
do abstrakcyjnie pojmowanej instytucji, 
w imieniu której działają te osoby. Izba 
działa jako jeden podmiot, choć bynajmniej 
jednością nie jest, ponieważ kolegialnie 
podejmuje niektóre decyzje33. Podobnie 
zresztą traktowany jest w tym ujęciu  
prawodawca, to jest jako tworzący jedność 
podmiot „reprezentujący pewną harmo-
nijną całość o przymiotach koherentno-
ści i spójności”34. 

Racjonalność działania można postulo-
wać także w stosunku do Kolegium oraz 
komisji rozstrzygającej, to jest tych orga-
nów, które rozstrzygają zastrzeżenia, a tym 
samym ostatecznie kształtują wypowiedzi 
Izby jako całości (a ściślej mówiąc kształ-
tują te, co do których złożono zastrzeże-
nia). Wszystkie organy racjonalnych insty-
tucji publicznych muszą bowiem podle-
gać imperatywowi racjonalnego działania, 
ponieważ także one są elementami racjo-
nalnego porządku prawnego. Z tego po-
wodu racjonalność działania to niezby-
walny atrybut zarówno samej Izby, jak 
i jej organów orzekających, wynikający 
z pewnych immanentnych cech porządku  
prawnego. 

Warunki  
racjonalnego rozstrzygnięcia
Czego konkretnego można oczekiwać od 
podmiotów, które obowiązuje racjonal-
ność działania? Jest to problem złożony. 
Racjonalność implikuje stosowanie się do 
zasady racjonalności, polegającej między 
innymi na tym, że podmiot dysponują-
cy określoną wiedzą podejmuje spośród 
możliwych czynności tę, która prowadzi 
(wedle tej wiedzy) do najwyżej prefero-
wanego stanu rzeczy oraz że w następnej  
takiej sytuacji − posiadając identyczną 
wiedzę − postępuje tak samo35. Podmiot 
racjonalny cechuje się postępowaniem 
logicznym, to jest niedopuszczającym 
sprzeczności, a więc charakteryzuje się 
spójnym zbiorem przekonań. W literaturze 
poświęconej logice praktycznej mówi się 
przy tej okazji o kryterium koherencyjno-
ści (lub spójności, niesprzeczności), wedle 
którego prawdziwy jest sąd niesprzeczny 
(spójny) z sądami wcześniej już zaakcepto-
wanymi36. Filozof prawa Piotr Łukowski 
twierdzi, że kryterium to odnosi się do 
zdań/wypowiedzi/opinii i ma wiele wspól-
nego z kryterium logicznym37. 

W piśmiennictwie można spotkać się 
z wypowiedziami o obowiązku realizacji 

33 Por. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie 
Kontroli, Wyd. Difin, Warszawa 2011, s. 23. 

34 R. Sarkowicz, Poziomowa interpretacja…, op. cit., s. 36. Zdaniem R. Sarkowicza, przyjęcie przeciwne-
go założenia, tj. zbiorowego prawodawcy, choć zgodne z rzeczywistością, nie dawałoby takich korzyści, 
a utrudniłoby znacznie praktykę interpretacyjną; zob. tenże, Poziomowa interpretacja…, op. cit., s. 35-36. 

35 Por. L. Nowak: Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, PWN, Warszawa 
1973, s. 25. 

36 Definicję taką podaje P. Łukowski [w:] Logika praktyczna z elementami…, op. cit., s. 140. 
37 Piotr Łukowski zaznacza jednak, że nie można utożsamiać kryterium logicznego z koherencyjnym, ponie-

waż w przypadku kryterium logicznego ustala się zgodność sądu z prawami i regułami konkretnej logiki, 
a w przypadku kryterium koherencyjnego ustala się wewnętrzną spójność (czyli niesprzeczność) analizo-
wanego zbioru przekonań; zob. tenże, Logika praktyczna z elementami…, op. cit., s. 140-141. 
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dyrektywy interpretacyjnej, która naka-
zuje dążenie do formułowania rozstrzy-
gnięć gwarantujących harmonijne i jed-
nolite stosowanie wszystkich przepisów 
obowiązującego porządku prawnego38. Na 
przykład Andrzej Wasilewski twierdzi, 
że jedność porządku prawnego każdego 
demokratycznego państwa gwarantowa-
na jest między innymi przez jednolitość  
orzecznictwa sądowego39. Jego zdaniem, 
tolerowanie niejednolitego orzecznictwa 
sądowego jest sprzeczne z konstytucyjną 
zasadą państwa prawnego i zasadą równo-
ści oraz stanowi zagrożenie dla autoryte-
tu samej władzy sądowniczej40. Należy się 
z nim zgodzić, z zaznaczeniem, że przyjęcie 
domniemania racjonalności wskazuje na 
zasadność rozszerzenia stosowania tej dy-
rektywy interpretacyjnej na wszystkie in-
stytucje kontrolujące, w tym na NIK, gdyż 
inaczej nie można by urzeczywistniać jed-
ności porządku prawnego. Dotychczas nie 
wypracowano jednak teoretycznych pod-
staw jednolitości działania Izby. Sądzę, że 
przez analogię do teorii jednolitości decyzji 
sądowych można powiedzieć, że jednoli-
tość orzekania przejawia się tym, że takim 
samym typom spraw odpowiadają takie 
same typy decyzji (tak więc miernikiem 

jednolitości jest powtarzalność tych de-
cyzji w określonych sytuacjach)41. 

Do podstawowych warunków racjonal-
nego orzekania zaliczam: 
1. Konsekwencję preferencji (np.: jeśli 
preferuje się jakiś stan rzeczy przed dru-
gim, to nie preferuje się drugiego przed 
pierwszym; spośród możliwych decy-
zji podejmuje się tę, która prowadzi do 
najwyżej preferowanego stanu rzeczy)42. 
Istotnym źródłem porządku preferencji 
są – jak wynika z pisma okólnego Prezesa 
NIK z 12 marca 2014 r. (pkt 2 lit. b) – „za-
łożenia przeprowadzonych kontroli”43. 
2. Spójność zbioru przekonań, to jest od-
rzucenie każdego nowego sądu, jeśli tylko 
jest sprzeczny z dotychczas akceptowa-
nymi sądami (tzn. de facto uznanie go za 
fałszywy)44. W przypadku NIK do zbioru 
„sądów akceptowalnych” należą wszyst-
kie uprzednie rozstrzygnięcia Kolegium 
i komisji, a także ostateczne wystąpienia 
pokontrolne. 
3. Uzasadnialność każdej decyzji przy uży-
ciu logicznych argumentów oraz przyję-
tych reguł rozumowania wyjaśniające-
go (uzasadnialność jest koniecznym wa-
runkiem poprawności rozstrzygnięcia)45. 
Uzasadnialność decyzji przesądza o jej 

38 A. Wasilewski: Odrębność sądowej kontroli administracji a problem jedności orzecznictwa sądowego, 
„Państwo i Prawo” z. 2/1999, s. 3. 

39 A. Wasilewski, jw., s. 3.
40 A. Wasilewski, jw., s. 11. 
41 Por. J. Wróblewski: Precedens i jednolitość sądowego stosowania prawa, „Państwo i Prawo”, z. 3/1966, 

s. 524. Pomijam tu oczywiste różnice, jakie dzielą orzecznictwo NIK od orzecznictwa sądowego.
42 Por. L. Nowak, Interpretacja…, op. cit., s. 39-40.
43 Pismo okólne Prezesa NIK z 12.03.2014 r. w sprawie usprawnienia prac zespołów orzekających Komisji 

Rozstrzygającej Najwyższej Izby Kontroli. Jak można się domyślać, założenia przeprowadzonych kon troli 
to m.in. wyznaczenia zawarte w programach i tematyce kontroli.

44 P. Łukowski: Logika praktyczna z elementami…, op. cit., s. 140-141. 
45 Por. J. Wróblewski: Rozumienie prawa i jego wykładnia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 

– Łódź (etc.) 1990, s. 108-109. 
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racjonalności wewnętrznej, która – jak 
zauważa Jerzy Wróblewski – jest jej wła-
ściwością formalną, gdyż nie dotyczy tre-
ści przesłanek ani reguł rozumowania46. 

Zachowanie powyższych trzech warun-
ków jest, jak się wydaje, wymagane od każ-
dego zespołu orzekającego w tym samym 
składzie. Zespół nie może sam sobie prze-
czyć, ponieważ niespójne rozstrzygnięcia 
wykraczałyby poza dopuszczalną swobodę 
orzekania i stanowiłyby przejaw arbitral-
ności podważającej racjonalność działania. 
Takie też remedium na niejednolitość za-
proponowali Elżbieta Jarzęcka-Siwik oraz 
Bogdan Skwarka, zaznaczając przy tym, że 
często nie jest możliwe wyznaczenie jed-
nego zespołu orzekającego do rozpatrze-
nia wszystkich zastrzeżeń zgłaszanych do 
kilku wystąpień w ramach jednej kontroli47. 

W praktyce może się jednak pojawić 
sytuacja, że członkowie zespołu uświa-
domią sobie, iż ich poprzednie rozstrzy-
gnięcie było z jakichś powodów błędne. 
Korekta wydanego orzeczenia jest, jak 
wiadomo, niemożliwa. Co więcej, z po-
wodu konieczności utrzymania jednoli-
tej linii orzeczniczej rozstrzygający byliby  
zmuszeni do automatycznego powielania 
swojego błędu w każdym następnym roz-
strzygnięciu. Tymczasem wcale tak być nie 
musi, ponieważ jednolitości orzekania nie 
należy traktować jako zasady bezwzględ-
nej. Obowiązek odrzucania każdego nowe-
go sądu, jeśli jest sprzeczny z dotychczas 

akceptowanymi sądami (warunek nr 2), 
aktualizuje się dopiero w sytuacji identycz-
ności okoliczności podlegających rozstrzy-
gnięciu oraz posiadania tej samej wiedzy 
o przedmiocie rozstrzygnięcia. Powodem 
zmiany poglądów przez orzekających jest 
zazwyczaj większa wiedza o rozstrzyga-
nym zagadnieniu. Okoliczność ta stanowi 
usprawiedliwienie odejścia od uprzednie-
go rozstrzygnięcia, jeżeli tylko towarzy-
szy temu uzasadnienie powodów takiego 
działania. W wielu wypadkach przeważyć 
może jednak dążenie do zachowania po-
prawności formalnej kosztem poprawno-
ści merytorycznej z tego choćby powodu, 
że wydanie innego rozstrzygnięcia wraz 
ze sformułowaniem uzasadnienia wymaga 
dokonania swoistego „sądu” nad wcześniej-
szym własnym orzeczeniem. Tymczasem 
wszystkie – nawet błędne orzeczenia NIK 
− wiążą ex autoritate48 i nie podlegają in-
stytucjonalnej weryfikacji pod względem 
poprawności. Z tej przyczyny trwanie przy  
błędnej linii orzeczniczej może być dla 
zespołów mniej niekomfortowe od jed-
noznacznego przyznania się do pomyłki. 

Sprawa wydaje się nieco bardziej skom-
plikowana w odniesieniu do zespołów orze-
kających w różnych składach. Bezwzględne 
utrzymanie jednolitości wymagałoby 
wszak akceptowania uprzednich roz-
strzygnięć podjętych w podobnej spra-
wie przez inny zespół (zespoły). W konse-
kwencji większą niezależnością cieszyłyby 

46 J. Wróblewski, jw., s. 109. 
47 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Rozpatrywanie zastrzeżeń…, op. cit., s. 30. 
48 Terminu „wiązanie ex autoritate” użył Jerzy Wróblewski przy okazji rozważań o obowiązywaniu wykładni 

prawa i jej trafności w kontekście określonego systemu proceduralnego. Decyzja trafna to taka decyzja, 
która na gruncie obowiązującej procedury nie może być zmieniona; zob. tenże, Rozumienie prawa…, 
op. cit., s. 110-111. 
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się zespoły rozstrzygające jako pierwsze 
(zobowiązane tylko do zachowania warun-
ków nr 1 i 3), ponieważ nakaz odrzucania 
sprzecznych sądów ogranicza orzeczenia 
następne, a nie pierwsze. Po drugie, ob-
ligatoryjna jednolitość skutkowałaby au-
tomatyczną recepcją wcześniejszych roz-
strzygnięć wiążąc kolejne zespoły, które 
zmuszone byłyby do powielania błęd-
nej (w tym np. niedorzecznej) wypowie-
dzi, jeżeli akurat pierwsza taką by była. 
Oczekiwanie od zespołów automatycz-
nego akceptowania wypowiedzi innych 
zespołów tylko z tego powodu, że miały 
one pierwszeństwo w porządku chrono-
logicznym wydaje się naruszać ich usta-
wowo chronioną niezależność. Poza tym 
nie bez znaczenia jest to, że w obecnym 
stanie prawnym organy orzekające Izby 
funkcjonują w układzie horyzontalnym, 
a nie wertykalnym. Nie ma więc mowy 
o instancyjności postępowania zastrzeże-
niowego, a w związku z tym nie istnieje 
możliwość merytorycznej oceny rozstrzy-
gnięć (brakuje przewidzianej po temu pro-
cedury oraz podmiotu korygującego i wy-
znaczającego jednolitą linię orzecznictwa). 

Nie znaczy to, że musimy odrzucić po-
stulat jednolitości zespołów orzekających 
w różnych składach. Konstrukcja art. 60 
ustawy o NIK pozostawia bowiem pewien 
zakres niejednoznaczności: prawodawca 
wypowiada się o niezależności członków 
komisji rozstrzygającej, a nie członków 
zespołów orzekających. Daje to możli-
wość doszukania się istnienia pewnych 

dodatkowych ograniczeń niezależności 
w orzekaniu członków zespołów. Wyjdźmy 
od oczywistego stwierdzenia, że każdy 
członek zespołu orzekającego jest jedno-
cześnie członkiem komisji rozstrzygającej 
i w jej imieniu orzeka49. Ustawowy atry-
but niezależności przyznany członkom ko-
misji „przechodzi” na członków zespo-
łów, ale jej zakres nie musi być identyczny.  
O ile raczej nie budzi wątpliwości rozu-
mienie niezależności członków komisji od 
„czynników zewnętrznych” (np. od pole-
ceń Prezesa NIK), o tyle niezależność od 
„czynników wewnętrznych” (rozumianych 
tu jako orzecznictwo innych zespołów) 
wymaga pewnego zastanowienia. Myślę, 
że można przyjąć, iż członkowie zespołów 
nie są niezależni od siebie w takim samym 
sensie w jakim są niezależni od czynników 
zewnętrznych, ponieważ występują jako 
reprezentanci całej komisji, a nie poszcze-
gólnych zespołów. Skoro, jak już nadmie-
niłem, atrybutem komisji jest racjonalność 
działania, to niezależność zespołów ogra-
niczona być musi przez warunki koniecz-
ne dla zachowania racjonalności działania 
komisji jako całości. Członkowie zespo-
łów orzekających powinni więc w swoich 
rozstrzygnięciach dbać o zachowywanie 
jednolitości wypowiedzi między zespo-
łami. Nie oznacza to bynajmniej koniecz-
ności akceptowania wszystkich chrono-
logicznie wcześniejszych rozstrzygnięć, 
o czym będzie jeszcze mowa. 

Czego możemy natomiast oczeki-
wać od Kolegium w zakresie jednolitego 

49 Zespoły orzekające podejmują uchwały w imieniu NIK oraz jednocześnie komisji rozstrzygającej, na co 
wskazuje m.in. nagłówek każdej uchwały. 
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rozstrzygania zastrzeżeń? Wyjdźmy od  
ogólnej uwagi E. Jarzęckiej-Siwik i B. Skwa-
rki, że zarówno komisja, jak i Kolegium 
funkcjonują w ramach NIK, lecz żadne 
z nich nie jest w stosunku do drugiego „or-
ganem wyższego stopnia”, a ich uchwały 
mają taką samą moc sprawczą i są ostatecz-
ne50. Istnieje wobec tej wzajemnej nieza-
leżności obiektywna trudność określenia 
porządku jednolitości orzekania. Przyjęcie 
argumentu racjonalności pozwala jednak 
zaproponować i uzasadnić pewną regu-
łę ujednolicania orzecznictwa bez naru-
szenia ich instytucjonalnej niezależności 
względem siebie. Zauważmy, że prawo-
dawca zagwarantował w ustawie o NIK 
swobodę rozstrzygania zastrzeżeń przy 
użyciu dwóch różnych terminów: ‘nieza-
leżność’ i ‘niezawisłość’. Pierwszy odno-
si się do orzekania członków komisji roz-
strzygającej (art. 60), a drugi do sprawo-
wania funkcji przez członków Kolegium 
NIK (art. 22 ust. 3). Jeśli założymy, że pra-
wodawca, posługując się różnymi termi-
nami, nadał im różne znaczenie, to pozo-
staje ustalić tego skutki prawne. 

W literaturze o niezależności i niezawi-
słości pisze się najczęściej w kontekście 
orzecznictwa sądowego. Zdaniem Adama 
Zielińskiego, ‘niezależność’ – w odróżnie-
niu od ‘niezawisłości’ – może podlegać 
pewnym ograniczeniom, zdeterminowa-
nym faktem funkcjonowania sądów w sys-
temie organów państwowych51. Stosując 
analogię, można zaproponować rozwiąza-
nie problemu jednolitości orzecznictwa 

Kolegium i komisji przez rozróżnienie za-
kresu denotacji ‘niezawisłości’ od ‘nieza-
leżności’. Gdyby przyjąć, że Kolegium jest 
„swobodniejsze” w orzekaniu od komisji 
(tj. nie musi uwzględniać rozstrzygnięć ko-
misji, czyli zachowywać warunku nr 2), 
to wówczas rozstrzygnięcia Kolegium wy-
znaczałyby porządek relacji ujednolicania. 
Komisja byłaby zobligowana do zabiegania 
o ujednolicanie rozstrzygnięć z uchwała-
mi Kolegium podjętymi uprzednio w po-
dobnej sprawie. Nie oznacza to oczywi-
ście uprawnienia Kolegium do wydawa-
nia członkom komisji wiążących instrukcji 
czy wręcz poleceń jakiegoś rozstrzygnię-
cia, ponieważ naruszałoby to z kolei nie-
zależność komisji. 

Podsumowując, w przedstawionym mo-
delu na członkach zespołów orzekających 
ciąży powinność dbałości o wydawanie 
jednolitych rozstrzygnięć w odniesieniu 
do wcześniejszych rozstrzygnięć: 1) tego 
samego zespołu; 2) całej komisji (tzn. po-
zostałych zespołów); 3) Kolegium; nato-
miast Kolegium obowiązuje zachowanie 
spójności ze swoimi wcześniejszymi roz-
strzygnięciami. Ponadto organy te zobo-
wiązane są uwzględniać porządek prefe-
rencji wyznaczony w programach i tema-
tyce kontroli. 

Warunki odstąpienia  
od jednolitości rozstrzygnięć
Jak pogodzić racjonalność działania, prze-
jawiającą się w dążeniu do zachowania jed-
nolitości wypowiadania się, z przeszko- 

50 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Dopuszczalność zaskarżenia wyników…., op. cit., s. 31. 
51 Jego zdaniem, między niezależnością a niezawisłością zachodzą różnice zarówno w odniesieniu do treści, jak i za-

kresu tych pojęć; zob. A. Zieliński: Wokół reformy polskiego sądownictwa, „Państwo i Prawo”, z. 2/2009, s. 12.
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dami w jej urzeczywistnieniu? Trudno jest 
wyeliminować wydawanie sprzecznych 
uchwał i podzielam realistyczną uwagę 
E. Jarzęckiej-Siwik i B. Skwarki, że róż-
nice w interpretacji prawa nie są czymś 
nadzwyczajnym52. Zaistnienie sprzeczno-
ści w systemie prawa jest warunkowo do-
puszczane przez racjonalnego prawodaw-
cę, ponieważ nie sposób nie uwzględniać 
nieodzownego każdemu działaniu ryzyka 
popełniania błędów. Rozstrzygnięcie nie-
zgodne z poprzednim nie jest więc bez-
prawne. Taki właśnie pogląd wyraził sę-
dzia sądu okręgowego Tomasz Jaskłowski, 
stwierdzając że „być może NIK myliła 
się, ale ocena mieści się w kompetencjach 
Izby, nie działała ona zatem bezprawnie”53. 
W systemie mogą wobec tego współist-
nieć wzajemnie sprzeczne rozstrzygnię-
cia NIK. Z domniemania racjonalności 
działania wynika jednak pewien waru-
nek konieczny do spełnienia, aby taka  
sytuacja nie była bezprawna. Bez sformu-
łowania tego warunku założenie racjonal-
ności byłoby niekonkluzywne. Polega on 
na obowiązku podania uzasadnienia wy-
dania sprzecznego rozstrzygnięcia (na-
zywam to uzasadnialnością odejścia)54. 
Członkowie komisji mogą zatem dokonać 
rozstrzygnięcia innego od swych poprzed-
ników lub Kolegium, jednak skorzystanie 

z tego uprawnienia − wiążącego się z na-
ruszeniem jednolitości wypowiadania się 
Izby − wymaga spełnienia dodatkowe-
go warunku: uzasadnialności odejścia od 
dotychczasowej linii orzecznictwa. Czyni 
się mu zadość przez podanie przyczyn od-
miennego rozstrzygnięcia, co uzasadnia 
jego racjonalność (tj. poświadcza niear-
bitralność). Innymi słowy, konieczne jest 
podanie ratio iustifica (powodu uspra-
wiedliwiającego), który nie podlega – co 
oczywiste – żadnej instancyjnej proce-
durze oceniającej. Jest on jednocześnie 
ratio sufficiens (powodem wystarczają-
cym), lecz – co warto podkreślić − nie-
koniecznie ratio suasoria, to jest powo-
dem przekonywającym, zwłaszcza że nie 
istnieje instytucjonalny podmiot, który 
należy przekonać do swoich racji. 

Spełnienie warunku uzasadnialności 
odejścia wiąże się z wykonaniem pew-
nej pracy, w tym z uzyskaniem rzetelnej 
wiedzy o uprzednio podjętych rozstrzy-
gnięciach. Nawiasem mówiąc, już dzisiaj 
zdarzają się orzeczenia spełniające ten  
warunek, jak na przykład uchwała Ze-
społu Orzekającego Komisji Rozstrzyga - 
jącej z 3 września 2014 r.55, w której 
uwzględniono w całości jedno z zastrzeżeń,  
pomimo przeciwnego rozstrzygnięcia  
innego zespołu w podobnej sprawie  

52 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka; Rozpatrywanie zastrzeżeń…, op. cit., s. 30. 
53 M. Domagalski: Czy NIK powinna się tłumaczyć z raportu, „Rzeczpospolita” z 13.11.2014 r., s. C3.
54 Uzasadnialność odejścia to innymi słowy sformalizowana postać brania pod uwagę poprzednich rozstrzy-

gnięć, tj. postulatu sformułowanego przez E. Jarzęcką-Siwik oraz B. Skwarkę [w]: Rozpatrywanie zastrze-
żeń…, op. cit., s. 30.

55 Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 3 września 
2014 r. w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku do wy-
stąpienia pokontrolnego z dnia 24 czerwca 2014 r. (Nr LBY-4101-005-02/2014) sporządzonego w związku 
z kontrolą przeprowadzoną w Miejskim Zarządzie Dróg we Włocławku, KPK/KPO-415-179/2014, s. 11.
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(z 18 sierpnia 2014 r.)56. W orzeczeniu 
z 3 września napisano: „Zespołowi znana 
była w momencie orzekania uchwała 
Zespołu Orzekającego z dnia 18 sierpnia 
2014 r. (KPK/KPO-415-170/2014) w spra-
wie zastrzeżeń złożonych przez Prezydenta 
Miasta […]. Zespół Orzekający zastrze-
żenia Prezydenta w tej sprawie oddalił. 
Z uzasadnienia tego rozstrzygnięcia wyni-
ka, że Zespół przyjął za bezsporne, że […]. 
Z analizy treści wystąpienia pokontrolnego 
skierowanego do Prezydenta […] nie wyni-
ka jednak, by […]. W tej sytuacji aktualne 
pozostają wątpliwości Zespołu w niniej-
szym składzie wyrażone powyżej. Wobec 
powyższego Zespół Orzekający stwier-
dził, że zarzut […] jest bezpodstawny”. 

Zespół ten poświadczył niearbitralność 
swego rozstrzygnięcia, ponieważ zadał 
sobie trud zapoznania się z orzeczeniem 
wydanym wcześniej w podobnej sprawie 
oraz wskazał powód dokonania rozstrzy-
gnięcia odmiennego. Podanie ratio iustifica 
usprawiedliwia odstąpienie od obowiąz-
ku zachowania jednolitości wypowiadania 
się, gdyż wskazuje na to, że rozstrzygnię-
cie nie było podjęte w warunkach dowol-
ności (inną sprawą jest jego poprawność 
merytoryczna). Tym samym orzekający 
wykazali, że dążyli do zachowania jedno-
litości, jednak uzasadnienie rozstrzygnię-
cia poprzedniego zespołu nie wydało się 

im przekonywające („aktualne pozostają 
wątpliwości Zespołu”).

Już samo przeświadczenie orzekających 
o obowiązku identyfikowania i analizo-
wania wcześniejszych rozstrzygnięć wy-
danych w podobnych okolicznościach  
stanowi czynnik ujednolicający z tego 
choćby powodu, że wydanie odmien-
nego rozstrzygnięcia wymaga zapozna-
nia się z argumentacją innych zespołów 
i Kolegium, a więc tworzy się środowi-
sko dla swoistego dyskursu orzeczniczego. 
Wydaje się, że orzekający będą zdobywać 
się na odmienne rozstrzygnięcie w sytu-
acji pełnego przekonania do swojej racji, 
zwłaszcza że uzasadnienie odejścia stanowi  
poniekąd przejaw „osądzania” jednego ze-
społu przez drugi57. Aby było to jednak 
powszechne i rzetelne, muszą być im za-
pewnione odpowiednie warunki racjo-
nalnego orzekania, między innymi łatwy 
dostęp do uporządkowywanego nauko-
wo orzecznictwa Izby. 

Błędne  
rozstrzygnięcia zastrzeżeń
Rozstrzygnięcie może prowadzić do utrzy-
mania w mocy pierwotnej wypowiedzi 
Izby albo do jej modyfikacji: zmiany na 
inną (w tym na przeciwną) lub usunięcia jej 
w ogóle, przy czym także rozstrzygnięcie 
może być z różnych powodów błędne. Jak 

56 Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 18 sierpnia 
2014 r. w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Włocławek do wystąpienia pokontrol-
nego z dnia 24 czerwca 2014 r. (Nr LBY-4101-005-01/2014) sporządzonego w związku z kontrolą przepro-
wadzoną w Urzędzie Miasta Włocławek, KPK/KPO-415-170/2014, s. 3-5. Oba te zespoły orzekały w róż-
nych składach. 

57 Choćby dla walorów poznawczych lepsze jest wskazywanie przyczyn powstałych sprzeczności niż ich 
przemilczanie. W końcu „pośrednie osądzanie” ma miejsce niezależnie od podania lub niepodania uzasad-
nienia odejścia, lecz wynika z samego faktu wydania rozstrzygnięcia sprzecznego.
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już wspomniałem, nawet błędne orzecze-
nia nie są bezprawne, jeśli tylko uczyniono 
zadość warunkom racjonalności orzekania. 
Zagadnienie to ma jeszcze jedną płaszczy-
znę wartą bliższego przyjrzenia się: granic 
ustawowo zagwarantowanej swobody orze-
kania. Artykuł 60 ustawy o NIK stanowi, 
że członkowie komisji rozstrzygającej są 
w zakresie orzekania niezależni. W Izbie 
rozumie się ‘niezależność’ szeroko, o czym 
świadczy między innymi pismo Prezesa 
NIK z 31 sierpnia 2014 r. skierowane do 
Marszałka Senatu RP, w którym napisał, 
że „atrybut niezależności oznacza, iż człon-
kowie komisji rozstrzygającej samodziel-
nie analizują i oceniają wszystkie okolicz-
ności faktyczne i prawne w danej sprawie. 
Nie są oni związani uchwałami innych ze-
społów orzekających”58. E. Jarzęcka-Siwik 
oraz B. Skwarka wyrażają podobny pogląd 
oraz wymieniają atrybuty niezależności: 
brak związania uchwałami Kolegium NIK 
i bezskuteczność poleceń służbowych kie-
rowanych pod adresem członków komisji 
rozstrzygającej w sprawach dotyczących 
działalności orzeczniczej59. Jednocześnie 
autorzy zaznaczają, że niezależność nie 
oznacza dowolności w orzekaniu, a „w spra-
wach, w których jest taki sam stan faktycz-
ny i prawny nie powinno być rozbieżnych 
ocen”60. Istotnie, gdyby niezależność ro-
zumieć absolutnie, wówczas w skrajnych 
przypadkach mogłaby ona przyjmować 

postać prawnie usankcjonowanej arbitral-
ności, co byłoby zaprzeczeniem racjonalno-
ści postępowania. Racjonalny prawodawca 
nie może bowiem przyznać jakiejkolwiek 
instytucji publicznej, jej organowi i jego 
członkom niezależności absolutnej, lecz 
zawsze jest ona ograniczana przynajmniej 
imperatywem racjonalnego działania.  
Ograniczenie w dowolności rozstrzyga-
nia wynika więc z racjonalności działa-
nia komisji rozstrzygającej. Zauważmy, 
że członkowie poszczególnych zespołów 
pozostają nadal niezależni w najistotniej-
szym sensie tejże niezależności – możliwo-
ści dokonania rozstrzygnięcia merytorycz-
nie odmiennego od innych orzekających. 
Ograniczeniem ich niezależności jest je-
dynie powinność uzasadnienia odstąpie-
nia od zachowania jednolitości.

Jednym z naruszeń niezależności jest zu-
pełna dowolność. Termin ten zastosowali 
E. Jarzęcka-Siwik i B. Skwarka na określe-
nie przekroczenia granic dopuszczalnej nie-
zależności61, twierdząc, że w takim samym 
stanie faktycznym i prawnym nie powinno 
być rozbieżnych orzeczeń62. Stanowisko 
to wydaje się intuicyjnie akceptowalne, 
zwłaszcza że już starożytni Rzymianie 
uważali za pożądane, aby podobne spra-
wy rozwiązywać podobnie63. Pojęcie ‘zu-
pełna dowolność’ sugeruje jednak niezależ-
ność od wszystkiego, a więc już samoogra-
niczenie się orzekającego jednym choćby 

58 Pismo sygn. BOE/BOS-0511-2681/2014/MG, opublikowane na stronie <www.senat.gov.pl/gfx/senat/
userfiles/_public/k8/.../5902o.pdf>, dostęp 8.01.2015 r. 

59 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, op. cit., s. 197-198. 
60 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, jw., s. 198; E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Rozpatrywanie zastrzeżeń…, op. cit., s. 30.
61 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Rozpatrywanie zastrzeżeń…, op. cit., s. 30. 
62 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, op. cit., s. 198. 
63 In consimili casu consimile debet esse remedium; zob. B. Garner (red.), Black’s law dictionary…, op. cit., s. 1643.
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czynnikiem (na przykład regułami języka 
polskiego) czyni dowolność niezupełną. 
Zupełnej ‘dowolności’ rozumianej w ten 
sposób praktycznie nie można osiągnąć, 
a więc jest to pojęcie puste. Wobec tego 
proponuję przyjąć nieco inne pojmowa-
nie ‘zupełności’: za jej element konstytu-
tywny uznać nieracjonalność działania. 
Innymi słowy, nieracjonalność przesądza 
o zaistnieniu ‘zupełnej dowolności’ nawet 
wówczas, gdy orzekający ograniczył się ja-
kimiś innymi dopuszczalnymi czynnika-
mi, w tym takimi, których racjonalność 
działania nie wymaga (na przykład zwię-
złością wypowiadania się)64. 

Zupełna dowolność, rozumiana jako 
nieracjonalność działania, przejawia się 
brakiem poszanowania dla racjonalnego 
orzekania, a to z kolei może być konse-
kwencją takich postaw, jak: nieograni-
czona swoboda działania, nieliczenie się 
z jakimkolwiek konsekwencjami swych  
wypowiedzi, brak uświadomienia sobie ko-
nieczności zachowania stosownej rozwagi 
wynikającej z faktu wypowiadania się nie 
tylko w imieniu własnym, ale całej komi-
sji, a także całej Izby. Zupełna dowolność 
to rażąca nieodpowiedzialność, wyrażają-
ca się brakiem podstawowej wnikliwości  
w dążeniu do poznania istotnych oko-
liczności faktycznych i prawnych mają-
cych wpływ na rozstrzygnięcie, nieznajo-
mość i lekceważenie wypowiedzi innych 

organów Izby, ignorancja dla fundamen-
talnych zasad prawnych i moralnych, która 
skutkuje nieprzewidywalnością działania. 
Zupełna dowolność kojarzy się także  
z niestarannością, obojętnością, beztroską, 
niedbalstwem czy nawet bezmyślnością. 
Przejawianie takich postaw może (ale nie 
musi) prowadzić do wydawania rozstrzy-
gnięć niejednolitych, a nawet niedorzecz-
nych, to jest sprzecznych z zasadami  
logiki i zdrowego rozsądku. 

Konsekwencje błędnych orzeczeń można 
rozpatrywać w wielu płaszczyznach. Jedną 
z nich jest ewentualna zaskarżalność do 
sądów powszechnych. Wypowiadano się 
już wielokrotnie w tej kwestii na łamach 
„Kontroli Państwowej”65, wskazując na nie-
zależność Izby i niezmienne w tym wzglę-
dzie stanowisko judykatury. Nie poruszał-
bym więc tego tematu, gdyby nie najnowsze  
doniesienia prasowe o dokonaniu wy-
łomu, w tym zdawałoby się monolicie, 
przez jeden z sądów apelacyjnych, który 
nakazał sądowi okręgowemu powtórze-
nie procesu (w sprawie przeciwko NIK 
z powództwa cywilnego PKP o naruszenie 
dóbr osobistych) i zbadanie, czy inspekto-
rzy NIK „dokonali prawidłowej kontroli”66. 
Sąd Apelacyjny wyraził pogląd, że „jeśli 
jest we wnioskach NIK błąd logiczny lub 
wnioski są fałszywe, to takie stwierdzenia 
naruszają zaufanie i dobre imię oceniane-
go”67. Jeżeli dojdzie do precedensowego 

64 Użyłem zwrotu „dopuszczalne czynniki” celowo, ponieważ należy pamiętać, że naruszeniem niezależności jest 
także zależność (np. stronniczość w orzekaniu). Dla rozróżnienia obu niedopuszczalnych sytuacji stan zależ-
ności nazywam roboczo ‘naruszeniem niezależności’, a arbitralność orzekania ‘nadużyciem niezależności’.

65 Na przykład E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Dopuszczalność zaskarżenia wyników…., op. cit., 29-47. 
66 M. Domagałski: Czy NIK powinna…, op. cit., s. C3.
67 SA: Proces PKP przeciw NIK o ustalenie z raportu wraca do I instancji, „Rzeczpospolita. Prawo” 

z 12.11.2014 r., < http://prawo.rp.pl/artykul/1156593.html?p=2 >, dostęp 15.12.2014 r.
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rozstrzygnięcia, wówczas zdecydowanie 
częściej wypowiedzi Izby będą badane 
przez sądy pod względem merytorycznym, 
a jednym z prostszych do udowodnienia 
błędów jest niejednolitość rozstrzygnięć. 
Dotychczas nie sposób było rozstrzygnąć 
instytucjonalnie, które z niespójnych orze-
czeń jest niepoprawne. Powstawał bowiem 
trwały stan niepewności, który miał swoją 
zaletę (brak wskazania błędnego orzecze-
nia), ale równie istotną wadę – obniżanie  
powagi Izby przez przekazywanie jed-
nostkom kontrolowanym sprzecznych 
informacji o ich działalności. Dążenie do  
jednolitości wypowiedzi, w tym orzecznic-
twa, jest więc korzystne także w perspe-
ktywie ewentualnych sporów sądowych  
dotyczących poprawności wypowiedzi 
Izby, jakkolwiek nieprawdopodobne mogą 
się one teraz wydawać. 

Odpowiedzialność  
dyscyplinarna orzekających
Artykuł 97a ust. 1 ustawy o NIK stanowi, 
że kontrolerzy Izby ponoszą odpowiedzial-
ność dyscyplinarną za przewinienia polega-
jące na naruszeniu obowiązków pracowni-
ka NIK lub uchybienia godności stanowi-
ska. Podstawowe obowiązki pracowników 
NIK określono w art. 71 ustawy i należy 
do nich należyte wykonywanie zadań. Jest 
to pojemne pojęcie, pozwalające – jak się 
wydaje − na objęcie odpowiedzialnością 
także naruszeń i nadużyć niezależności. 
Ustalenie odpowiedzialnego utrudnia jed-
nak kolegialność procedowania zespołów. 

Ponadto, gdyby nawet – wciąż rozważając 
teoretycznie − w ramach postępowania 
dyscyplinarnego udowodniono wszyst-
kim członkom danego zespołu ciężkie na-
ruszenie niezależności (np. uzyskanie ko-
rzyści majątkowej w zamian za stronnicze 
rozstrzygnięcie), to wydane w takich wa-
runkach orzeczenie nie mogłoby, w obec-
nym stanie prawnym, zostać unieważnione.  
Z punktu widzenia jednolitości wypowia-
dania się Izby, nie ma większego znacze-
nia wyegzekwowanie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej członków zespołu68, po-
nieważ i tak nie skutkowałoby to korek-
tą orzeczenia. Ważniejsze natomiast wy-
daje się zastostowanie środków prewen-
cyjnych, na przykład odsunięcie takich 
osób od orzekania w kolejnych sprawach. 
Wykreślenie z listy członków komisji roz-
strzygającej69 jest przy tym stosunkowo 
łatwe do przeprowadzenia: Prezes NIK cie-
szy się znacznymi uprawnieniami, w tym 
nie musi podawać uzasadnienia zarówno 
powołania, jak i odwołania. Prawodawca 
wyposażył Prezesa w narzędzie, za po-
mocą którego może on pośrednio egze-
kwować jednolitość orzecznictwa, a jego 
skuteczność zależy przede wszystkim od 
dwóch czynników: 1) wyboru takich osób, 
które mają świadomość odpowiedzialno-
ści za spójność wypowiadania się Izby;  
2) bieżącego monitorowania jakości pracy 
członków komisji. Oczywiście działania 
te powinny być prowadzone z poszanowa-
niem niezależności członków komisji, to 
znaczy nie może być tu mowy o formalnym 

68 Choć miałoby to niewątpliwie walor dyscyplinujący pozostałych członków komisji.
69 Obecnie lista taka obowiązuje na podstawie zarządzenia nr 14 Prezesa NIK z 14.02.2014 r. w sprawie po-

wołania członków komisji rozstrzygającej i ustalenia jej liczby.
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postępowaniu wyjaśniającym przyczyny 
określonego rozstrzygnięcia, poza analizo-
waniem uchwał i dokumentacji, na pod-
stawie której orzekano. 

Skonsolidowane  
wskazówki postępowania
Działalność orzecznicza NIK to nie tylko 
rozstrzygnięcia konkretnych zastrzeżeń. 
W swoich uchwałach Kolegium oraz komi-
sja formułują niekiedy reguły postępowa-
nia, które uzasadniają ich rozstrzygnięcia.  
Są to wypowiedzi o osobliwych konse-
kwencjach prawnych, które wymagają od-
rębnej analizy. Weźmy dla przykładu przy-
taczane już wcześniej orzeczenie z 3 wrze-
śnia 2014 r., w którym napisano także: 
„Rozpatrując zastrzeżenie do oceny ogólnej 
(i cząstkowych) Zespół Orzekający obo-
wiązany był uwzględnić założenia, wy-
tyczne i szczegółowe kryteria ocen zawar-
te w programie kontroli. Do tego obligo-
wał Zespół art. 28a ust. 1 ustawy o NIK, 
który stanowi, że kontrolę ujętą w rocz-
nym planie pracy NIK prowadzi się według 
programu kontroli zatwierdzonego przez 
prezesa lub wiceprezesa NIK. Według pro-
gramu niniejszej kontroli […]”70.

Mamy tu do czynienia z uzasadnieniem 
będącym w żywotnym związku z postę-
powaniem zastrzeżeniowym, być może 
nawet je w pewnym sensie konstytuują-
cym, a jednocześnie odnoszącym się do 

spraw prawnie nieuregulowanych lub nie-
jednoznacznych. Na przykład: czy każdy 
zespół orzekający ma prawny obowiązek 
uwzględniać założenia, wytyczne i szcze-
gółowe kryteria ocen zawarte w progra-
mie kontroli, skoro art. 56 ust. 1 ustawy 
o NIK nie wymienia programu kontroli 
jako obligatoryjnie przekazywanego kon-
trolnej jednostce organizacyjnej właści-
wej w sprawach orzecznictwa? 71. Jeżeli 
tak, to czy obowiązek ten dotyczy tylko 
programów kontroli (to znaczy dotyczy 
kontroli ujętych w rocznym planie pracy 
NIK), czy również tematyki kontroli (to 
znaczy dotyczy kontroli doraźnych)? Jak 
ściśle należy rozumieć pojęcie ‘uwzględ-
nianie’, innymi słowy − jaki jest stopień 
związania orzekających programem kon-
troli? Czy w uchwale można powołać się 
na wskazówki zawarte w programie kon-
troli bez uprzedniego zwolnienia przez 
Prezesa NIK z tajemnicy kontrolerskiej? 

Innym przykładem rozstrzygnięcia, 
w którym sformułowano regułę postępo-
wania kontrolnego jest uchwała Komisji 
Rozstrzygającej z 18 września 2014 r.72, 
w której uwzględniono w części zastrze-
żenie dotyczące zapisu w wystąpieniu po-
kontrolnym, że do dnia zakończenia badań 
kontrolnych nie została sfinalizowana bu-
dowa gazociągu. Zespół stwierdził, że rze-
czywiście na dzień zakończenia kontroli 
(6 czerwca 2014 r.) inwestycja nie została 

70 KPK/KPO-415-179/2014, s. 7. 
71 Programu lub tematyki kontroli nie wymienia także explicite pismo okólne Prezesa NIK z 12.03.2014 r. 
72 Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 18 września 

2014 r. w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych przez Prezesa Zarządu Operator Gazociągów Przesyłowych 
Gaz-System SA do wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 czerwca 2014 r. (Nr KGP-4101-05-02/2013) 
sporządzonego w związku z kontrolą przeprowadzoną w OGP Gaz-System SA, KPK/KPO-415-197/2014, 
kontrola nr P/13/058.
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zrealizowana, jednak: „Zespół Orzekający 
uznał jednocześnie – mając na względzie 
zasadę obiektywizmu – że konieczne jest 
zapewnienie aktualności informacji zawar-
tych w wystąpieniu pokontrolnym. Skoro 
zatem z zastrzeżenia oraz z dokumentów 
[…] wynika, że budowa gazociągu została 
sfinalizowana tuż po zakończeniu kontro-
li w dniu 24 czerwca 2014 r. […], to infor-
macja ta powinna znaleźć odzwierciedle-
nie w treści wystąpienia pokontrolnego”73. 

Zasada obiektywizmu, na którą powo-
łali się orzekający, została sformułowana 
w ogólnych standardach kontroli NIK74 
i polega między innymi na bezstronnym 
ustalaniu i uczciwym prezentowaniu usta-
leń kontroli oraz na prezentowaniu stano-
wiska Izby i wniosków jedynie na podsta-
wie istotnych, rzetelnie przedstawianych 
faktów, zgodnie z najlepszą wiedzą i do-
świadczeniem. W literaturze mówi się, że 
na kontrolerze spoczywa obowiązek bada-
nia okoliczności przemawiających zarów-
no na korzyść, jak i na niekorzyść kontrolo-
wanego75. W świetle logiki przytoczonego 
rozstrzygnięcia kontrolujący mają uniwer-
salny obowiązek umieszczania w wystą-
pieniu pokontrolnym istotnych informa-
cji mających związek z przeprowadzaną 
kontrolą nawet po zakończeniu czynności 
kontrolnych w jednostce. Wynika z tego, 
że okres pomiędzy zakończeniem czyn-
ności kontrolnych w jednostce a podpisa-
niem wystąpienia pokontrolnego nie jest 

bez znaczenia dla ustalania stanu faktycz-
nego (i być może dla ocen), a kontrolujący  
powinni zapewnić aktualność podawa-
nych informacji.

Zauważmy, że sformułowane w obu po-
wyższych orzeczeniach reguły postępo-
wania odnoszą się do zagadnień ogólnych, 
lecz jednocześnie − z punktu widzenia za-
kresu obowiązywania − mają charakter 
jednostkowy, to znaczy stanowiły pod-
stawę rozstrzygnięcia jednej konkretnej 
sprawy i niekoniecznie muszą być w ca-
łości uznawane (lub nawet znane) przez 
inne zespoły. Nie ma tu miejsca na dal-
sze analizowanie tego typu wypowiedzi. 
Ważniejsze zresztą wydaje się to, jak tego 
rodzaju wypowiedzi interpretacyjne od-
działują na samą Izbę w tym, jaka część 
kontrolerów NIK podziela poglądy orze-
kających lub jest w ogóle świadoma istnie-
nia rozstrzygnięć, w których poruszano za-
gadnienia związane ze sposobem prowa-
dzenia czynności kontrolnych przez Izbę. 
Mamy tu zatem do czynienia z istotną pro-
blematyką jednolitości rozumienia postę-
powania zastrzeżeniowego, a nawet szerzej 
− jednolitości rozumienia postępowania 
kontrolnego (np. zasady obiektywizmu). 

Powyższe przykłady wskazują, że orzecz-
nictwo Izby to także rozstrzygnięcia in-
terpretacyjne odnoszące się do funkcjono-
wania samej Izby. Waga tych wypowiedzi 
jest nie do przecenienia z punktu widzenia 
potencjalnego wpływu na jakość procesu 

73 KPK/KPO-145-197/2014, s. 15. 
74 Podręcznik kontrolera, rozdz. B1: Ogólne standardy działalności NIK, 2003 r., s. 8. Dokument dostępny 

na stronie: <http://portal.nik.gov.pl/metodyki-kontroli-i-rozwoju-zawodowego/dokumenty-ogolnodostepne/ 
podrecznik-kontrolera-nik.html >.

75 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, op. cit., s. 98-99.
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kontrolnego. Z drugiej strony, jednostko-
wy charakter (tzn. obowiązywanie tylko 
w stosunku do rozstrzyganego zastrzeże-
nia) i ukrycie w masie informacji (tj. w nie-
kiedy obszernej treści uchwały) ogranicza 
ich skuteczne wykorzystanie jako instru-
mentu usprawniającego funkcjonowanie 
NIK. Wydaje się, że takie doniosłe praw-
nie wypowiedzi powinny być na bieżąco 
wyodrębniane przez wyspecjalizowaną 
komórkę organizacyjną (niezależną od or-
ganów orzekających), następnie analizo-
wane i uporządkowywane w postaci skon-
solidowanych wskazówek postępowania  
adresowanych do wszystkich orzekających, 
a nawet do wszystkich kontrolerów. Co 
oczywiste, wskazówki owe pozostawałyby 
rekomendacjami, to jest nie mogłyby na-
ruszać niezależności orzekania. Taka po-
stępująca kompilacja ułatwiłaby osiąganie 
spójności postępowania zastrzeżeniowe-
go oraz sprzyjałaby budowaniu tożsamo-
ści Izby przez wzmocnienie jej pamięci 
instytucjonalnej i promowanie dobrych 
praktyk. Nie jest to bynajmniej postulat 
teoretyczny i oryginalny, bowiem czyni 
się tak od lat w niektórych państwach. 

Podsumowanie
Przyjęcie domniemania racjonalności pra-
wodawcy oraz wynikającego z niego domnie-
mania racjonalności działania NIK umożli-
wia wyznaczenie pewnego porządku ujed-
nolicania orzecznictwa, z poszanowaniem 
ustawowo zapewnionej swobody orzeka-
jących. Pozwala to na sformułowanie wa-
runków, które powinny spełniać poprawne 

orzeczenia, w tym określenie warunku 
odejścia od jednolitej linii orzeczniczej. 
Oczywiście można by postulować jedno-
litość „wszystkiego ze wszystkim”, lecz takie 
podejście graniczy z naiwnością, ponieważ 
pełna jednolitość nie jest możliwa do osią-
gnięcia z powodu natury podejmowanych 
działań. Nie mam złudzeń, że nawet po-
wszechne zaakceptowanie mojego sposobu 
rozumowania nie zapewni absolutnej jedno-
litości, choć może ją poniekąd wzmocnić. 

Stopień jednolitości zależy między in-
nymi od doskonałości narzędzi wsparcia, 
w tym od łatwości pozyskiwania wiedzy 
o wypowiedziach innych organów orzeka-
jących, a to z kolei wymaga bieżących opra-
cowań analitycznych. Narzędzia te może 
zapewnić Prezes NIK w ramach swoich 
ustawowych kompetencji, podobnie jak 
promować kulturę przywiązania do jed-
nolitości członków komisji przez odpo-
wiednie wybory personalne, z uwzględ-
nieniem monitoringu działalności orzecz-
niczej. Podwaliny takich mechanizmów  
zostały już zresztą położone: zgodnie z re-
gulacjami obowiązującymi od niespełna 
roku proces rozpatrywania zastrzeżeń zgło-
szonych do wystąpień pokontrolnych spo-
rządzonych w ramach nadzorowanej i koor-
dynowanej przez niego kontroli monitoruje  
właściwy wiceprezes, natomiast dyrektor 
kontrolnej jednostki organizacyjnej wła-
ściwej w sprawach orzecznictwa dokonuje  
przeglądu uchwał zespołów orzekają-
cych (wyniki przeglądu służą do pla-
nowania zakresu szkoleń osób powo-
łanych do komisji rozstrzygającej)76. 

76 Załącznik do zarządzenia Prezesa NIK nr 73/2014 z 13 października 2014 r., zmienionego zarządzeniem 
nr 19/2015 z 26 marca 2015 r. w sprawie systemu zapewnienia jakości procesu kontrolnego w NIK.
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Ważne, aby z każdego przypadku niespój-
nego orzeczenia, w tym także ze zdań od-
rębnych do uchwał, wyciągać stosowne 
wnioski (dotyczy to także samych uza-
sadnień rozstrzygnięć)77. Jeżeli powo-
dem braku spójności rozstrzygania jest 
na przykład niejednoznaczny stan praw-
ny, wówczas zasadne może być sformu-
łowanie wniosków de lege ferenda lub 
de lege lata. Warto więc kontynuować 
prace nad doskonaleniem orzecznictwa 
w ramach systemu zapewnienia jakości, 
zwłaszcza że system ten ma z założenia 

określać działania niezbędne do uzyska-
nia wystarczającej gwarancji utrzymania 
i doskonalenia wysokiej jakości procesu 
kontrolnego na wszystkich etapach78. Bądź 
co bądź, stopień jednolitości wypowia-
dania się Izby świadczy – niekiedy bar-
dziej niż co innego − o jakości procesu 
kontrolnego79.

dr LESZEK MURAT
Delegatura NIK w Bydgoszczy

77 Może się bowiem zdarzyć tak, że jednolite rozstrzygnięcia są oparte na niejednolitych (czasami wręcz 
wzajemnie sprzecznych) uzasadnianiach. 

78 Zdaniem prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego: „System zapewnienia jakości wymaga, aby w NIK 
funkcjonowały zasady, procedury i narzędzia zebrane w formie standardów, wytycznych oraz metodyk 
kontroli, mające na celu zapewnienie, że kontrole i inne prace prowadzone są w sposób spójny i jednoli-
ty (…)”, zob. Krzysztof Kwiatkowski: System zapewnienia jakości procesu kontrolnego w NIK, „Kontrola 
Państwowa” nr 3/2015, s. 15.

79 Niektóre zaprezentowane w artykule informacje są chronione tajemnicą kontrolerską; z obowiązku jej 
zachowania na potrzeby publikacji w „Kontroli Państwowej” zostałem zwolniony przez Prezesa NIK 
20.01.2015 r. (nr sprawy 3401/15 W3-35).
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rozstrzyganie zastrzeżeń, wystąpienia pokontrolne


