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Wyodrębnianie się nowych gałęzi prawa

Artykuł porusza zasadność wyróżnienia gałęzi prawa (prawo o kontroli),  
a także dyscypliny naukowej ją opracowującej (nauki o kontroli). Pro-
blematyka kontrolna była dotychczas badana ma marginesie różnych 
dyscyplin nauk prawnych i nie doczekała się własnego wyodrębnienia 
metodologicznego. Coraz większe zainteresowanie kontrolą ze strony 
doktryny poświadcza z kolei to, że owa specjalizacja w rzeczywistości  
już następuje. Działalność kontrolna postrzegana jest jako doniosły 
przedmiot badawczy, jednakże nie dokonano jeszcze całościowego 
opracowania teoretycznego. Tymczasem formalne wyróżnienie gałęzi  
prawa o kontroli, opracowującej ją nauki o kontroli oraz scalającej teorii  
kontroli może zintensyfikować dyskurs naukowy, a poprzez to przyśpie-
szyć uporządkowywanie wiedzy o  systemie kontroli i pogłębić studia  
nad praworządnością kontroli. Wiodącą rolę w tym procesie odgrywa 
NIK, która nie tylko wyznacza ustrojowo porządek systemu kontroli, 
ale także od wielu lat sprawuje mecenat nad badaniami prawnonauko-
wymi o kontroli.

Nauka o kontroli  
– rzeczywistość czy postulat?
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W miarę rozbudowywania systemu praw-
nego następuje naturalne wyodrębnianie 
się nowych gałęzi prawa. Niektóre gałę-
zie prawa stanowią przedmiot opracowań 
naukowych, a nawet odrębnych dyscy-
plin prawnonaukowych (np. nauka admi-
nistracji). Z gałęzi klasycznych, takich jak 
prawo cywilne czy administracyjne, wy-
rastają nowe, obejmujące zespoły norm 
prawnych regulujących coraz węższe sfery 
życia społecznego. Są to dziś na przykład 
prawo rolne, prawo wodne, prawo górnicze, 
prawo ochrony środowiska, prawo ubez-
pieczeniowe, prawo przewozowe, prawo 
własności przemysłowej1 czy też prawo 
pracy, które jeszcze w latach 80. ubiegłe-
go stulecia uznawano za będące w toku 
kształtowania się2. 

Blisko pół wieku temu (w 1968 r.) poja-
wił się w literaturze termin „nauka o kon-
troli”. Zastosował go Michał Zembaty, pro-
ponując nowe kierunki, w jakich powinna 
ta nauka zdążać3. Pomysł M. Zembatego 

nie spotkał się jednak z zainteresowaniem 
doktryny, a pojęcie nauki o kontroli w pi-
śmiennictwie bywa stosowane incyden-
talnie: w 1980 r. posłużył się nim Julian 
Gnoiński, wspominając lapidarnie i jed-
nocześnie zagadkowo o „ciągłości rozwo-
ju nauki o kontroli”4, natomiast nieco bli-
żej przyjrzał się mu dopiero w 2008 r. 
Stanisław Kałużny, który sformułował 
zakres i cel tej nauki5. Być może w latach 
60. ubiegłego wieku pomysł Michała 
Zembatego był przedwczesny, zwłaszcza 
że pojawiały się wówczas takie głosy, jak 
Janusza Homplewicza, który uważał, że 
wszelkie rozważania na temat kontroli na-
leży lokować w ramach nauki administracji 
i zachować „wierność założeniom metodo-
logicznym tej dyscypliny”6. Dzisiaj jednak, 
w nowych realiach ustrojowych, możliwość 
i zasadność wyodrębnienia problematy-
ki kontrolnej domaga się rewizji. Wiele 
bowiem wskazuje na to, że rozwój sto-
sunków społecznych jaki nastąpił w ciągu 
minionego półwiecza pozwala na wyod-
rębnienie gałęzi prawa odnoszącej się do 

1 Przytoczone przykłady są rozumiane jako wyspecjalizowany zbiór norm prawnych przynależny do kon-
kretnych gałęzi prawa, określanych mianem regulacji (także gałęzi, działów, dyscyplin) kompleksowych: 
M. Goettel (red.), M. Lemonnier (red.): Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, Wol-
ters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 15. 

2 Z. Ziembiński: Problemy podstawowe prawoznawstwa, PWN, Warszawa 1980, s. 11-12. 
3 Kontekst wypowiedzi tego autora wskazuje, że pojęciem „nauka o kontroli” posługiwano się już wcześniej 

w literaturze: Z rozważań nad teorią kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 4/1968, s. 58-62. 
4 We wstępie do książki S. Kałużnego i J. Szczepaniaka pt. Kontrola państwowa w Polsce (geneza i rozwój 

naczelnych organów 1808–1980), Biuro Wydawnictw HWiU „Libra”, Warszawa 1980, Julian Gnoiński na-
pisał m.in.: „Takie rozpatrzenie przedstawionego w opracowaniu problemu rozwoju instytucji kontroli pań-
stwowej gwarantuje prawidłową ciągłość rozwoju nauki o kontroli, daje praktyce pożyteczne narzędzia 
teoretyczne i zasługuje na uznanie”, s. 7.

5 S. Kałużny: Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, 
s. 10. Autor ten sformułował zakres i cel nauki o kontroli na s. 21-22.

6 Kontrola administracji (problematyka teoretyczna), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
1974, s. 16. Autor ten jednak nie analizował zasadności wyodrębnienia dyscypliny naukowej odnoszącej 
się do kontrolowania. 
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szeroko rozumianej kontroli. Co więcej, 
zdążył już ukształtować się dorobek ba-
dawczy, który z powodzeniem można by 
uznać za zalążek nauki o kontroli.

Zaprezentowane przeze mnie stanowi-
sko może wydawać się poniekąd nowator-
skie, lecz tak naprawdę moim zamysłem 
jest zebranie w jednym miejscu różnych 
poruszanych w doktrynie wątków, nie-
kiedy już zapomnianych. Przedstawiając 
moje rozumienie literatury o kontroli, nie 
spodziewam się, aby było ono w całości za-
akceptowane przez Czytelników. Wręcz 
przeciwnie – zapewne wywoła krytykę i to 
być może w pewnej mierze uzasadnioną7. 
Po drugie, niniejszego artykułu, pomimo 
jego przekrojowego charakteru, nie na-
leży traktować jako zamiaru całościowe-
go ogarnięcia złożonej materii. Nie jest to 
możliwe z różnych przyczyn. Wskazanie 
sprawnych naukowo metod i jasno okre-
ślonych kierunków badawczych napotyka 
przecież trudności nawet w tak dojrzałych 
dyscyplinach, jak nauka o administracji8. 
Mój artykuł jest niczym więcej jak zbio-
rem uwag odnoszących się do elementar-
nych zagadnień, stanowiących wstęp i za-
chętę do właściwych rozważań, na wzór 
pojawiających się w literaturze opracowań 

poświęconych zasadności wyodrębnienia 
jakiejś nowej gałęzi prawa9. 

Założenia metodologiczne
Refleksja na temat prawa o kontroli jako ga-
łęzi prawa oraz nauki o kontroli jako dyscy-
pliny ją opracowującej, jeśli ma mieć jakieś 
znaczenie propedeutyczne, powinna opie-
rać się na spójnych założeniach metodolo-
gicznych. Do tego celu nadaje się metoda 
badawcza ukształtowana w tak zwanej po-
znańsko-szczecińskiej szkole teorii prawa, 
której twórcą był Zygmunt Ziembiński, 
a wybitnymi kontynuatorami są Stanisław 
Czepita, Leszek Nowak, Sławomira 
Wronkowska i Maciej Zieliński10. Szkoła 
ta w znacznym stopniu opiera się na pol-
skim dorobku prawno-filozoficznym i czer-
pie źródła inspiracji ogólnofilozoficznych 
ze szkoły lwowsko-warszawskiej (zwłasz-
cza z prac Kazimierza Ajdukiewicza). Jej 
przedstawiciele są często cytowani przez 
doktrynę i orzecznictwo, a z ich podręcz-
ników akademickich – zwłaszcza do lo-
giki – korzystało wiele pokoleń studen-
tów prawa11. 

Szkoła poznańsko-szczecińska zbudowa-
ła systemową wizję rzeczywistości praw-
nej oraz spójną siatkę pojęciową, opierając 

7 Przede wszystkim zaś nie wykluczam istnienia nieznanych mi opracowań, w których poruszano już tę problematykę. 
8 Zob. Z. Cieślak: Zbiory zachowań w administracji państwowej. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwa 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992, s. 10. 
9 Na przykład, w 1972 r. na łamach miesięcznika „Państwo i Prawo” S. Włodyka zastanawiał się nad sen-

sem wyodrębnienia prawa gospodarczego: Problem  prawa  gospodarczego  w  świetle  aktualnej  nauki 
o systematyce prawa, „Państwo i Prawo” z. 12/1972, s. 33-46. 

10 Określenie „szkoła poznańsko-szczecińska” pojawiło się na początku XXI w., natomiast wcześniej – od lat 
70. XX w. mówiło się w literaturze o „szkole poznańskiej”; por.: S. Czepita, S. Wronkowska, M. Zieliński: 
Założenia szkoły poznańsko-szczecińskiej w teorii prawa, „Państwo i Prawo” z. 2/2013, s. 3-4. Choć je-
stem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM, to jednak nie wypowiadam się tu jako przedsta-
wiciel szkoły poznańsko-szczecińskiej, lecz prezentuję własne rozumienie jej postulatów.

11 Na przykład: Z. Ziembiński: Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1993; S. Wronkowska, Z. Ziembiński: 
Zarys teorii prawa, Ars Boni et Aequi, Poznań 1997.
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się na charakterystycznych dla niej zało-
żeniach racjonalności i metodologicznym 
opracowaniu koncepcji racjonalnego pra-
wodawcy. W jej paradygmacie analitycznej 
refleksji nad prawem mieści się pojmowa-
nie prawa jako systemu norm, a nie jako 
systemu przepisów prawnych czy aktów 
normatywnych. Do najistotniejszej kon-
sekwencji tego sposobu rozumowania 
należy twierdzenie, że akty normatyw-
ne i przepisy prawne nie są prawem, po-
nieważ prawo jest odtwarzane z przepisów 
w procesie wykładni12. Inną cechą wyróż-
niającą szkołę poznańsko-szczecińską jest 
postrzeganie prawa jako systemu, to jest 
jako zbioru elementów charakteryzujące-
go się pewnymi właściwościami struktu-
ralnymi: spójnością, uporządkowaniem 
i kompletnością13. Zygmunt Ziembiński 
opracował przy tym rozbudowaną me-
todologię analityczną służącą do bada-
nia elementarnych aspektów systemu 
prawa, w tym jego struktury, rodzajów 
wewnętrznych powiązań oraz cech for-
malnych14. Scharakteryzował także ogólne 
problemy związane z wyróżnianiem gałęzi 
prawa, w szczególności zaś usystematyzo-
wał kryteria dyferencjacji systemu praw-
nego15. Znacząco ułatwia to rozważanie 
możliwości wyodrębnienia się nowej ga-
łęzi prawa w odniesieniu do norm regu-
lujących szeroko pojętą kontrolę. 

System kontroli
Możliwość wyróżnienia gałęzi „prawo 
o kontroli” zależy od powszechnego przy-
jęcia założenia, że gałąź ta będzie doty-
czyła pewnego systemu mającego cechę 
spójności. Bez tego nie byłoby warunków 
sprzyjających rozwojowi nauki o kontro-
li, bowiem wypowiedzi o tym zbiorze nie 
byłyby konkluzywne. 

Nie ma potrzeby budowania od podstaw 
argumentacji przemawiającej za zasadno-
ścią wyróżnienia „systemu kontroli”, po-
nieważ w literaturze pojawiło się już wy-
starczająco dużo wypowiedzi, aby uznać 
to za swoisty paradygmat. Znamienne 
jest zwłaszcza twierdzenie Eugeniusza 
Ochendowskiego zawarte w podręczni-
ku akademickim pt. „Prawo administra-
cyjne – część ogólna”, że „poszczególne 
instytucje kontroli muszą być wzajem-
nie do siebie dostosowane i powiązane, 
gdyż w przeciwnym razie powstają luki 
w systemie kontroli, a system zawierają-
cy luki nie może spełniać należycie swo-
ich zadań, gdyż jest po prostu systemem 
wadliwym”16. Inny wybitny administraty-
wista Jan Zimmermann pisał zaś o „całym 
systemie kontroli administracji, który ma 
złożoną strukturę i posługuje się bardzo 
różnymi formami działania kontrolne-
go”17. O systemie kontroli wielokrotnie 
wypowiadał się także znawca zagadnień 

12 S. Czepita, S. Wronkowska, M. Zieliński: Założenia szkoły…, op. cit., s. 10.
13 S. Czepita, S. Wronkowska, M. Zieliński: Założenia szkoły…, op. cit., s. 9. 
14 Na przykład w: Problemy podstawowe…, op. cit., s. 191-243.
15 Szkice  z  metodologii  szczegółowych  nauk  prawnych, PWN, Warszawa – Poznań 1983, rozdz. V,  

pt. Wyróżnianie gałęzi prawa oraz dyscyplin szczegółowych nauk prawnych, s. 109-136. 
16 Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1998, s. 363. Na E. Ochen-

dowskiego powołują się z kolei m.in. E. Ura i E. Ura [w:] Prawo Administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze 
LexisNexis, Warszawa 2008, s. 293.

17 Prawo administracyjne, Zakamycze, Kraków 2005, s. 486 (wyróżnienie w tekście J. Zimmermann).
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kontroli Jacek Jagielski, przytaczając przy 
tym liczne opracowania monograficzne 
i podręcznikowe odnoszące się do kontro-
li jako systemu18. Pojęcie system kontro-
li zdążyło przyjąć się już na tyle, że obec-
nie jest nawet tematem odrębnego przed-
miotu akademickiego19.

Choć zdawałoby się, że system kontroli  
znalazł akceptację, to nie do końca wiado-
mo, co nazwa ta denotuje. Pomimo roz-
powszechnienia w literaturze pojęcia sys-
tem kontroli, trudno jest znaleźć opraco-
wania wyłącznie mu poświęcone, a trzeba 
sobie zdawać sprawę, że bywa ono używa-
ne w różnych znaczeniach20. Na przykład 
Julian Gnoiński pisze o systemie kontroli 
z punktu widzenia teorii organizacji i zali-
cza do niego wszystkie elementy (w tym 
„reguły” i „sposoby” określające przebieg 
kontroli) wyodrębnione w pewien sposób 

i dające się ułożyć w pewien struktural-
nie uporządkowany układ służący realiza-
cji jednego z celów organizacji, to jest kon-
troli21. Dla Jana Bocia system kontroli to 
„całość wewnętrznie zespolonych warto-
ści określających zadania kontroli, warunki 
prawidłowej organizacji i funkcjonowania 
kontroli, organizację podmiotów kontro-
lujących, zasięg przedmiotowy i podmio-
towy kontroli, skutki kontroli”22. Z kolei 
Jan Dominiewski rozumie system kon-
troli jako swoistą funkcję państwa23, na-
tomiast Zygmunt Sztajerwald, analizując 
system kontroli głównie z punktu widze-
nia elementów strukturalnych, podkreślał 
jego kształtowanie się w oparciu o system 
organizacji oraz funkcjonowania organów 
władzy i administracji państwowej, pro-
kuratury oraz wymiaru sprawiedliwości24. 
Do dzisiaj aktualna pozostaje obserwacja, 

18 Na przykład w artykule pt. Współczesna kontrola społeczna (obywatelska) nad administracją publiczną 
(„Kontrola Państwowa” nr 1/2005 s. 39-56) autor ten twierdzi, że prawie we wszystkich prezentacjach 
systemu kontroli administracji zawartych w opracowaniach podręcznikowych czy monograficznych kontro-
la społeczna wymieniana jest jako ogniwo tego systemu i podaje przykłady: J. Łętowski, J. Szreniawski:  
„Kontrola administracji” [w:] System prawa administracyjnego, t. III, Ossolineum, Wrocław 1978, 
s. 373 i n.; J. Starościak: Prawo administracyjne, PWN, Warszawa 1975, s. 350 i n.; M. Wierzbow-
ski (red.), Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska: Prawo administracyjne,  
Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. 314 i n. 

19 Por. załącznik nr 3 do uchwały nr 53/XI/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26.11.2008 r., udo-
stępniony na stronie <www.law.uj.edu.pl>, dostęp 28.04.2015 r. Celem wykładu (w wymiarze dwóch  
godzin na tydzień przez jeden semestr) pt. System kontroli administracji publicznej było m.in. zaprezen-
towanie pojęcia i klasyfikacji kontroli administracji publicznej (zewnętrznej i wewnętrznej) i wykazanie jej 
systemowego charakteru. 

20 Zwracają na to uwagę Stanisław Jędrzejewski i Henryk Nowicki: „badania nad strukturą i funkcjono-
waniem tego systemu są zadaniem rozległym i złożonym. Brak jest na ten temat szerszych opracowań 
w ogóle, a w literaturze prawa administracyjnego w szczególności, choć informacje o kontroli administra-
cji, ogólne i pobieżne, znaleźć można w każdym podręczniku, a opracowań na temat określonej, jednej in-
stytucji kontroli ukazało się wiele”. [W:] Kontrola administracji publicznej. Kontrola a nadzór. Struktura sys-
temu. Instytucje. Stan prawny na dzień 1 marca 1995 r., Wydawnictwo COMER, Toruń 1995, s. 5. 

21 „Ten system kontroli składa się więc z określonych elementów, które są nawzajem współzależne, jak rów-
nież są powiązane z poszczególnymi składnikami i częściami administracji”. [W:] J. Gnoiński: Wybrane za-
gadnienia teorii kontroli, TNOiK, Kraków1973, s. 71.

22 A. Błaś, J. Boć (red.), J. Jeżewski: Nauka administracji, Kolonia Limited, Wrocław 2013, s. 324. 
23 [W:] Cele, zadania i zasady funkcjonowania kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 7/1974, s. 25.
24 [W:] Zarys systemu kontroli w PRL, „Kontrola Państwowa” nr 5/1967, s. 14-15.
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którą sformułował w 1967 r., że system ten 
jest wieloraki pod względem celu i zasię-
gu kontroli, metod i trybu działania oraz 
skutków prawnych25. Dwaj inni znawcy 
przedmiotu – Stanisław Kałużny oraz Józef 
Szczepaniak – postulowali, aby pomimo 
zróżnicowania form i zakresu „działania 
kontroli”, podmioty kontrolujące tworzyły 
jednolity i harmonijny system kontroli, do 
którego elementów organizacyjnych zali-
czali miedzy innymi wzory postępowania 
kontrolnego, działania kontrolne, metody 
przeprowadzenia kontroli, a także powią-
zania i zależności pomiędzy elementami 
systemu kontroli a elementami składowy-
mi organizacji i zarządzania26. Stanisław 
Kałużny zaznaczał jednak, że nie istnieje 
system rozumiany jako skoordynowany 
układ elementów, którego poszczególne 
części składowe powinny się wzajemnie 
uzupełniać, tworząc logiczną całość. Jego 
zdaniem, funkcjonują instytucje kontrol-
ne tworzące „swoiste systemy działań kon-
trolnych”, które można uznać za „podsys-
temy w potencjalnym <systemie> kon-
troli w państwie”27. Także Jacek Jagielski 
przypomina, że nie istnieje system kon-
troli w formie uporządkowanej organiza-
cyjnie jedności obejmującej różne instytu-
cje kontroli połączone w spójną, logiczną 

całość28. Z tych względów – zauważa – pi-
sząc o systemie kontroli administracji, od-
chodzi się od klasycznych, naukowych tre-
ści tej kategorii na rzecz szerszego ujęcia, 
to jest jako całego zbioru podmiotów wy-
konujących funkcje kontroli, której przed-
miotem jest administracja publiczna29.

Podane przykłady zróżnicowanego po-
dejścia do systemu kontroli sprawiają 
oczywistą trudność poznawczą, lecz nie 
są czymś dyskwalifikującym lub wyjątko-
wym, ponieważ w nauce prawa mało jest 
pojęć, wokół których nie toczy się mniej 
lub bardziej ożywiony dyskurs30. 

Rzeczownik „system” jest stosunkowo 
jednoznacznie rozumiany w nauce prawa 
– jako całość złożona z elementów powią-
zanych ze sobą wedle pewnych zasad31. 
Ponieważ omawiamy system kontroli 
w znaczeniu prawnym, należy go rozu-
mieć jako system prawa, czyli jako odpo-
wiednio uporządkowany zbiór norm praw-
nych32, to jest taki, który jest zupełny i ko-
herentny33. Przez zupełność rozumie się 
brak luk, czyli stan uregulowania wszyst-
kich kwestii, które uznaje się z jakiegoś 
powodu za istotne, a przez koherentność 
– jego spójność. Aby być ścisłym, system 
prawa to zbiór wszystkich norm prawnych 

25 Tamże, s. 15.
26 S. Kałużny, J. Szczepaniak: Kontrola państwowa…, op. cit., s.133-135. 
27 S. Kałużny: Kontrola wewnętrzna…, op. cit., s. 22, w tym przyp. 10.
28 J. Jagielski: Kontrola administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 90. 
29 Tamże, s. 90. 
30 Kontrowersyjne są takie podstawowe zagadnienia, jak naukowość dogmatyki prawa czy też charakte-

rystyka ontologiczna stosunku prawnego; zob. np. L. Nowak: Interpretacja prawnicza, PWN, Warszawa 
1973, s. 7; Z. Ziembiński: Problemy podstawowe…, op. cit., s. 312-313. 

31 T. Stawecki, P. Winczorek: Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 83. 
32 S. Wronkowska, Z. Ziembiński: Zarys teorii…, op. cit., s. 180. 
33 T. Stawecki, P. Winczorek: Wstęp do…, op. cit., s. 85. 
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obowiązujących w danym momencie, na-
tomiast wyróżnianie z tych norm podzbio-
rów ze względu na jakąś cechę powinno 
być nazywane podsystemem prawa. W pi-
śmiennictwie rzadko jednak używa się tak 
precyzyjnego języka i najczęściej mówi się 
o pewnych konkretnych podsystemach 
prawa, posługując się skrótowo wyraże-
niem system prawa (tak też rzecz się ma 
i z systemem kontroli).

O systemie norm możemy więc mówić 
wtedy, gdy normy te tworzą całość upo-
rządkowaną w pewien szczególny sposób. 
Według Zygmunta Ziembińskiego, upo-
rządkowanie polega zwłaszcza na tym, że 
na podstawie jakichś wypowiedzi (norm) 
podstawowych zalicza się do danego sys-
temu według pewnych reguł inferencyj-
nych dalsze wypowiedzi danego rodzaju34. 
 Zauważmy, że stosowanie reguł inferen-
cyjnych, czy też w ogóle jakichkolwiek 
zabiegów porządkujących system, jest 
uprawnione o tyle, o ile przyjmuje się, 
że to prawodawca w swojej racjonalności 
chciał lub nawet musiał ukształtować sys-
tem o pewnych cechach. Ponieważ pra-
wodawca w żadnym akcie prawnym nie 
wyraził explicite owej woli w stosunku do 
systemu kontroli, pozostaje to w sferze do-
mniemania jurysprudencji przyjmowa-
nego na potrzeby wyjaśniania pewnych 
wątpliwości, które pojawiają się w miarę 

stosowania norm prawnych35. System kon-
troli składałby się więc z norm prawnych 
regulujących szeroko rozumianą działal-
ność kontrolną36. Normy te można by przy 
tym wielorako grupować (np. z punktu wi-
dzenia typów podmiotów uprawnionych 
do kontrolowania, rodzajów uprawnień 
kontrolnych), co wyjaśniałoby tak różno-
rodne rozumienie systemu kontroli przez 
doktrynę. Kierunek zmian legislacyjnych 
w ostatnich latach wskazuje na to, że pra-
wodawca zmierza do wewnętrznej integra-
cji systemu kontroli. Myślę tu o przyjęciu 
w 2011 r. ustawy o kontroli w administra-
cji rządowej37, uporządkowującej kompe-
tencje organów administracji rządowej.

Pojęcie system kontroli bywało już wy-
korzystywane do rozwijania uzasadnień 
wnioskowań interpretacyjnych, przydat-
nych zarówno dla instytucji kontrolują-
cych, jak też dla sądownictwa. Na przy-
kład podnoszono do rangi dyrektywy  
interpretacyjnej domniemanie istnienia 
„systemu kontroli administracji”: w 2005 r. 
Trybunał Konstytucyjny wydał postano-
wienie, w którym uzasadnił niedopusz-
czalność pewnego działania „konsekwen-
cją przyjętego w prawie polskim syste-
mu kontroli administracji”38, a cztery lata 
później Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Rzeszowie napisał w uzasadnieniu wy-
roku, że przepis pewnej ustawy „musi być 

34 Z. Ziembiński: Problemy podstawowe…, op. cit., s. 191. 
35 Oczywiście założenie, że prawodawca wyodrębnił w systemie prawa podsystem kontroli (zwany dalej po 

prostu systemem kontroli), wiąże się z imputowaniem prawodawcy tego, że chciał, aby pomiędzy określo-
nymi rodzajami norm (tu: związanymi z kontrolą) zachodziły określone związki. 

36 Za przydatne narzędzie merytorycznego wyróżnienia norm prawnych wchodzących w skład systemu kon-
troli proponuję przyjąć pojęcie „stosunku kontrolnoprawnego”. 

37 Ustawa z 15.07.2011 r. (DzU.2011.185.1092).
38 Postanowienie TK z 21.03.2005 r., sygn. akt P 11/04.
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interpretowany poprzez założenia syste-
mu kontroli administracji publicznej” i do-
szedł do wniosku, że założenia te „wyklu-
czają […] stanowczo kontrolę administra-
cji publicznej przy użyciu wzorców praw-
nych nieobowiązujących organy przy po-
dejmowaniu zaskarżonego działania”39. 

Kryteria dyferencjacji  
systemu kontroli
Zastanówmy się teraz pokrótce nad kry-
teriami dyferencjacji (wyodrębnienia) 
„systemu kontroli”. Wezmę pod uwagę 
trzy najpopularniejsze w nauce prawa 
kryteria – kodyfikacyjne, podmiotowe 
oraz przedmiotowe40. Pierwsze z nich nie 
znajduje zastosowania, ponieważ wyma-
ga pewnej odrębności kodyfikacyjnej czy 
też wyróżnienia systematyzacyjnego ja-
kiejś ustawy jako „prawa” lub też kodeksu. 
Ta metoda może być ewentualnie przy-
datna dla dyferencjacji prawa drogowego 
czy prawa wodnego, nie zaś prawa o kon-
troli, którego elementy są „rozrzucone” 
w wielu miejscach systemu prawa i nie 
istnieje jakaś jedna ustawa wyznaczająca 
wspólne zasady kontroli (z tego względu 
niecelowe jest także zastosowanie kryte-
rium „wspólnych zasad”). Brak kodekso-
wej struktury ustawodawstwa nie może 
jednak stanowić czynnika dyskwalifiku-
jącego, ponieważ takiego warunku nie 
spełnia szereg innych uznanych gałęzi 

prawa, na przykład prawo gospodarcze41, 
a poza tym jest ono trudne do zastosowa-
nia w czystej postaci, ponieważ – jak cel-
nie podkreśla Stanisław Włodyka – „ga-
łęzie ustawodawstwa nie istnieją jednak 
realnie, gdyż po pierwsze, kodeksy nie 
obejmują nigdy całego ustawodawstwa, 
ani całej gałęzi ustawodawstwa; po dru-
gie, są przecież dziedziny prawa uznawa-
ne bezspornie za gałęzie, jak np. material-
ne prawo administracyjne, które w ogóle 
nie są skodyfikowane”42.

Drugie kryterium – podmiotowe – mo-
głoby mieć dwa aspekty: podmiotów 
uprawnionych do przeprowadzania kon-
troli oraz podmiotów, które mogą być pod-
dane kontroli. Myślę, że do systemu kon-
troli wypada zaliczyć wszystkie normy 
prawne odnoszące się do szeroko pojętej  
kontroli, bez względu na typ jednostek kon-
trolujących lub też kontrolowanych. Zbyt 
zawężone podejście ograniczyłoby per-
spektywę badawczą, pozostawiając poza 
nią ważne zagadnienia, choćby te, na które 
zwraca uwagę Roman Hauser, a mianowi-
cie krzyżowanie się oraz dublowanie kom-
petencji różnych podmiotów uprawnio-
nych do kontroli43. Tymczasem jeśli „sys-
tem kontroli” miałby być opracowywany 
naukowo, to konflikty kompetencji po-
winny być istotnym przedmiotem badań 
„nauki o kontroli”. Byłoby wówczas moż-
liwe na przykład udzielenie odpowiedzi 

39 Wyrok WSA w Rzeszowie z 23.09.2009 r., II SA/Rz 321/09. 
40 Zygmunt Ziembiński wymienia następujące kryteria: podmiotowe, przedmiotowe, metody normowania, 

kodyfikacyjne i wspólnych zasad, [w:] Szkice z metodologii…, op. cit., s. 114-122. 
41 S. Włodyka: Problem prawa gospodarczego…, op. cit., s. 36-37.
42 Tamże, s. 37. 
43 R. Hauser: Znaczenie instytucji kontrolnych dla praworządnego funkcjonowania państwa, „Kontrola Pań-

stwowa” nr 1/2010 (wydanie specjalne), s. 61. 
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na elementarne pytanie postawione przez 
R. Hausera o to, w jaki sposób rozstrzy-
ga się ewentualne spory mogące pojawić 
się w związku z dokonywanymi ocenami, 
a zwłaszcza czy ukazany stan prawa jest 
stanem prawidłowym44. 

Kryterium podmiotowości ma także 
aspekt przeciwny, to jest ewentualnego wy-
łączenia tych podmiotów, które co praw-
da posiadają kompetencje kontrolne, lecz 
nie kojarzą się z „typowymi” instytucja-
mi kontrolnymi. Mam tu na myśli przede 
wszystkim sądownictwo, które sprawuje 
kontrolę między innymi działania admi-
nistracji, a także kontrolę społeczną (oby-
watelską) nad administracją publiczną. Co 
do tej drugiej, to sprawa wydaje się o tyle 
rozstrzygnięta, że doktryna postrzega ją 
jako nieodzowny składnik systemu kontroli 
i stały element klasyfikacji instytucji kon-
trolnych45. Twierdzi się, że kontrola spo-
łeczna niesie ze sobą wymierne korzyści dla 
systemu kontroli nad administracją, do któ-
rych Jacek Jagielski zalicza między innymi 
poszerzanie spectrum oglądu administracji 
publicznej, stwarzające możliwości wszech-
stronniejszego jej sprawdzania i oceniania, 
dostarczanie pełniejszego obrazu skutków 
społecznych administracji oraz przekazy-
wanie sygnałów o stopniu akceptowalno-
ści funkcjonowania władzy publicznej i re-
alizowania przypisanych jej zadań46. Za jej 
włączeniem przemawiają także postulaty 
zupełności systemu współczesnej kontro-
li nad administracją publiczną47.

Kontrowersyjne, z punktu widzenia 
możliwości włączenia do systemu kon-
troli, są kontrole przeprowadzane na pod-
stawie umów pomiędzy stronami (w ra-
mach prawa cywilnego). Także one, choć 
nieregulowane przepisami ogólnymi, mo-
głyby okazać się cennym źródłem wie-
dzy, zwłaszcza że konsekwencją swobody 
w określaniu treści uprawnień kontrolnych 
umawiających się stron jest potencjalna 
różnorodność tych regulacji, co może sta-
nowić ważne źródło inspiracji dla badań 
nad zwiększeniem efektywności kontroli 
przeprowadzanych na podstawie spetryfi-
kowanych przepisów proceduralnych wy-
nikających z prawa stanowionego. Jeżeli 
już, to kontrole tego typu sklasyfikował-
bym w podzbiorze „prywatnych kontroli  
prawnych” – dla odróżnienia od „publicz-
nych kontroli prawnych”, gdzie prawodawca 
jest zarówno źródłem uprawnień kontrol- 
nych, jak i gwarantem ich egzekwowania. 

Co do sądownictwa, to już w samym 
brzmieniu często stosowanego w piśmien-
nictwie wyrażenia „kontrola sądowa” 
można doszukiwać się dowodu na włą-
czenie przez doktrynę działalności sądów 
do zakresu pojęcia „systemu kontroli”. 
Nauka prawa administracyjnego skłania 
się do uznania „kontroli sądowej” za ele-
ment „systemu kontroli administracji”, 
choć wyraźnie wyodrębnia ją (najczęściej 
redakcyjnie) od „tradycyjnych form kon-
troli”. Na przykład Marek Wierzbowski 
omawia działalność sądowniczą w ramach 

44 Tamże, s. 60-61. 
45 J. Jagielski: Współczesna kontrola społeczna…, op. cit., s. 39, 48.
46 Jw., s. 48-49. 
47 Jw., s. 48.
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rozdziału o kontroli administracji (jako ro-
dzaj „kontroli państwowej”)48, podobnie 
jak Jan Zimmermann49, Elżbieta i Edward 
Urowie50 oraz Janusz Sługocki51. Sądową 
kontrolę administracji uznaje się także za 
wartą wyodrębnienia z systemu wymia-
ru sprawiedliwości52. Czasami można na-
tknąć się w literaturze na termin „prawo 
regulujące organizację sądów i ich postę-
powanie” jako określenie działu systemu 
prawa (wyraźnie unika się nazywania go 
gałęzią prawa), wyróżnionego między in-
nymi przez charakter sprawy oraz zakres 
podmiotowy stosowania przepisów53. Jest 
to jednak zawiła i niejednoznaczna kate-
goryzacja. Wydaje się, że racjonalnym po-
wodem włączania sądowej kontroli admi-
nistracji do systemu kontroli jest wykony-
wanie przez sądy tego samego rodzajowo  
działania jak przez inne instytucje kon-
trolujące (tj. porównywanie wykonania 
z wyznaczeniami). Trudność polega na 
tym, że takie czynności podejmują w za-
sadzie wszystkie sądy (a także prokura-
tura), a więc powstaje problem włączenia 
całego sądownictwa do systemu kontroli 
(i to odnoszącego się nie tylko do kontro-
li administracji) lub ewentualnego wska-
zania kryterium zawężającego. 

Poza kryterium kodyfikacyjnym i pod-
miotowym można zastosować kryterium 
przedmiotowe. Odnosi się ono do przed-
miotu regulacji, przy czym jego manka-
mentem jest trudność w jednoznacznym 
wyodrębnieniu od siebie gałęzi prawa z po-
wodu możliwych zazębień z innymi gałę-
ziami i subgałęziami prawa. Jednak wła-
śnie to kryterium wydaje się najodpo-
wiedniejsze do wyodrębnienia systemu 
kontroli. Pozwala ono bowiem na stwo-
rzenie zbioru, którego elementy będą do-
brane z punktu widzenia pewnego donio-
słego aspektu działalności instytucji pu-
blicznych (tzn. działalności kontrolnej)54. 
Należy przy tym zastrzec, że w odniesie-
niu do wyodrębnienia systemu kontroli  
może się ono okazać niewystarczające i nie-
zbędne jest posilanie się kryterium pod-
miotowym. 

Gałąź „prawo o kontroli”
Ze ściśle naukowego punktu widzenia wy-
odrębnianie jakiejś gałęzi prawa ma znacze-
nie drugorzędne. Niemniej jednak sposób 
nazwania i kwalifikacji podsystemu prawa 
podnosi prestiż badań, a status gałęzi prawa 
wraz z własną dyscypliną naukową jest 
niewątpliwie czynnikiem pobudzającym 

48 M. Wierzbowski: Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 342-343.
49 W części IV pt. „Kontrola administracji”, [w:] Prawo…, op. cit., s. 505. 
50 E. Ura, E. Ura: Prawo…, op. cit., s. 304-316.
51 Sądowa kontrola administracji jest częścią rozdziału V pt. „Kontrola administracji”, [w:] Prawo admini-

stracyjne, Zakamycze, Kraków 2003, s. 459-486. 
52 A. Wasilewski: Odrębność sądowej kontroli administracji a problem jednolitości orzecznictwa sądowego, 

„Państwo i Prawo” nr 2/1999, s. 3, cytujący Janusza Łętowskiego: Sądy powszechne i praworządność 
w administracji, Ossolineum, Wrocław 1967, oraz: „Austria” [w:] Sądownictwo administracyjne w Europie 
Zachodniej (pod red. L. Garlickiego), PWN, Warszawa 1990, s. 177 i n. 

53 R. Hauser (red.), Z. Niewiadomski (red.), A. Wróbel (red): Instytucje prawa administracyjnego, tom I,  
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 191-192. 

54 W tym artykule nie poruszam problematyki definiowania kontroli. 



18 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Leszek Murat

do większego zainteresowania określoną 
problematyką prawną. Zintensyfikowanie 
dyskursu prawnonaukowego przyśpiesza 
z kolei proces jej krystalizowania się, a doj-
rzewanie i pogłębianie badań zwiększa od-
działywanie na praktykę, bowiem wów-
czas nauka silniej kształtuje ją mocą po-
zyskiwanego autorytetu. Takie zjawisko 
zachodzi tam, gdzie wyróżnienie gałęzi 
prawa ma charakter nieprzypadkowy i nie 
jest zorientowane jedynie na realizację ja-
kichś celów doraźnych. 

Warto przytoczyć tu celne słowa Stani-
sława Włodyki, że gałęzie prawa nie ist-
nieją realnie (obiektywnie), ponieważ są 
tylko „wytworem czynności porządkują-
cych umysłu, podjętych w celu uporząd-
kowania zjawisk prawnych”55. Zygmunt 
Ziembiński twierdzi, że są to podzbiory 
zbioru norm prawnych56, a w dyskusjach 
dotyczących wyróżniania gałęzi prawa 
chodzi o wyróżnienie odpowiednio upo-
rządkowanych wewnętrznie subsyste-
mów prawnych57. Wyodrębnianie się gałęzi  
jest naturalnym procesem, postępującym 
w miarę coraz to bardziej złożonego powią-
zania norm z różnych części systemu praw-
nego, ingerującego w coraz to nowe sfery 
życia społecznego. Zygmunt Ziembiński 
nie odmawia przy tym uznania za gałęzie 
prawa także tych zespołów norm, które 

znajdują się dopiero w toku kształtowa-
nia i nie w pełni się jeszcze skrystalizowa-
ły58. Wyróżnianie jakiejś gałęzi prawa jest 
wobec tego zabiegiem w pewnym stopniu 
umownym i zasadnym o tyle, o ile znaj-
dzie ono naśladowców. 

Trzydzieści lat minęło od stwierdzenia 
Zygmunta Ziembińskiego, że w polskiej 
i zagranicznej literaturze prawniczej nie 
ma zgody co do szczegółowej delimitacji 
gałęzi prawa, a nawet „ogólnie zarysowa-
nej zgody co do kryteriów, według których 
należałoby dokonywać tych wyróżnień”59. 
Nie wydaje się, abyśmy dzisiaj byli bliżsi 
osiągnięcia konsensusu. Kontrowersyjność 
jest poniekąd nieunikniona i za natural-
ne należy przyjmować takie sytuacje, gdy 
w jednych pracach naukowych dokonuje 
się jakiegoś wyróżnienia, a w innych kryty-
kuje się je jako bezpodstawne60. Pomimo 
tych trudności, w ostatnich latach proces 
podziału prawa na gałęzie przyśpiesza, co 
Tomasz Stawecki i Piotr Winczorek tłu-
maczyli między innymi przeobrażeniami 
w sferze kultury prawnej społeczeństw, 
powiększeniem przedmiotowego zakresu 
działania władz publicznych, a nawet wy-
mogami cywilizacji technicznej61. Warto 
zaznaczyć, że w procesie tym występują 
także zjawiska „usychania” gałęzi, jak na 
przykład prawa obrotu uspołecznionego, 

55 S. Włodyka: Problem prawa gospodarczego…, op. cit., s. 37. 
56 „[…] całość zbioru norm prawnych bywa tak czy inaczej dzielona na podzbiory określane jako gałęzie pra-

wa danego systemu”; [w:] Z. Ziembiński: Problemy podstawowe…, op. cit., s. 232. 
57 Z. Ziembiński: Szkice z metodologii…, op. cit., s. 111-112. 
58 Z. Ziembiński: Problemy podstawowe…, op. cit., s. 11-12. 
59 Z. Ziembiński: Szkice z metodologii…, op. cit., s. 109. 
60 Tamże, s. 109.
61 Jako przykłady autorzy podają pojawienie się prawa atomowego, kosmicznego, informatycznego, prawa 

papierów wartościowych wprowadzonych do publicznego obrotu; T. Stawecki, P. Winczorek: Wstęp do…, 
op. cit., s. 97.
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którego obiecująca perspektywa rozwo-
jowa straciła rację bytu wraz ze zmianą 
ustroju państwa62, a także „ożywiania” – na 
przykład prawa handlowego, które „ob-
umarło” w latach 70. XX wieku63.

Od wielu dziesięcioleci doktryna ak-
ceptuje i stosuje pojęcie system kontroli, 
a orzecznictwo traktuje je nawet jako dy-
rektywę interpretacyjną64. Wydaje się, że 
nie ma przeszkód, aby mówić o bazującej 
na tym systemie gałęzi prawa odnoszącej 
się do kontroli, znajdującej się w procesie 
kształtowania i wewnętrznego integrowa-
nia. Gałąź ta jest przy tym doniosła, i to nie 
tylko z powodu znacznej liczby norm praw-
nych (oraz związanego z tym wzrastające-
go stopnia skomplikowania systemu), ale 
także ze względu na rolę jaką pełni – uni-
wersalnego instrumentu inżynierii spo-
łecznej65. Kontrolowanie wyznacza, a nie-
kiedy nawet narzuca sposób rozumienia 
prawa przez kontrolującego. W tym sen-
sie znaczenie tej gałęzi jest większe niż na 
przykład prawa rolnego czy prawa spół-
dzielczego, które oddziałują na stosunko-
wo wąskie dziedziny życia. 

Ponieważ dotychczas w doktrynie  
nie rozważano expressis verbis syste-
mu kontroli jako gałęzi prawa, stąd nie  

sformułowano dla niej nazwy. Uwzglę-
dniając zwyczajową konwencję terminolo-
giczną, nazwa powinna składać się z mini-
mum dwóch słów: ze słowa „prawo” oraz 
ze słowa wyróżniającego tę gałąź, odmien-
nego od stosowanych już w nazwach in-
nych gałęzi (np. prawo cywilne, prawo go-
spodarcze, prawo medyczne, prawo pracy, 
prawo rolne). W sposób oczywisty nasuwa 
się tu rzeczownik „kontrola”, względnie 
„kontrolowanie”. Jednak zbitka wyrazowa 
„prawo kontroli” czy też „prawo kontro-
lowania” nie brzmi szczęśliwie, gdyż su-
geruje bardziej uprawnienie aniżeli zbiór 
norm. Wydaje się, że wyrażenie „prawo 
o kontroli” (względnie „prawo o kontro-
lowaniu”) jest stosowniejsze66. 

Przyjmując prawo o kontroli za gałąź 
prawa nie uszczuplamy przy tym in-
nych gałęzi, ponieważ wyodrębnienie 
to nie opiera się na rozłączności, a inte-
resujące nas normy prawne mogą być 
równocześnie obiektem zainteresowa-
nia różnych gałęzi. Na prawo o kontro-
li nie należy patrzeć ściśle jako na pod-
gałąź prawa administracyjnego, a to 
z tego powodu, że część podmiotów 
kontrolujących i podmiotów kontrolo-
wanych znajduje się poza administracją  

62 W 1972 r. Stanisław Włodyka twierdził, że prawo obrotu uspołecznionego zyskało „prawo obywatelstwa” 
w ramach prawa cywilnego; [w:] Problem prawa gospodarczego…, op. cit., s. 40.

63 Z. Ziembiński: Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, PWN, Warszawa 1974, s. 68. 
64 Por.: postanowienie TK z 21.03.2005 r., sygn. akt P 11/04; wyrok WSA w Rzeszowie z 23.09.2009 r.,  

II SA/Rz 321/09 – oba omawiane w dalszej części artykułu.
65 Na przykład Andrzej Sylwestrzak twierdzi, że osiągnięte w kontroli rezultaty w znacznym stopniu prze-

sądzają o wielu podstawowych decyzjach podejmowanych przez jednostki i grupy społeczne; [w:] A. Syl-
westrzak: Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 7.

66 Według stanu na 29.01.2015 r. wyszukiwarka internetowa google podaje jedynie 26 wyników dla wyraże-
nia „prawo o kontroli” (dla „prawa o kontrolowaniu” zaś 2 wyniki ) – wszystkie w innym znaczeniu i kon-
tekście niż przeze mnie zaproponowany, np. jako „prawo o kontroli publikacji i widowisk”, „prawo o kon-
troli robotniczej”, „prawo o kontroli radarowej”, „prawo o kontroli budżetowej”. 
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publiczną (podgałęzią prawa admini-
stracyjnego może być „prawo o kontro-
li administracji”). Zresztą wyodrębnie-
nie prawa o kontroli zdejmuje poniekąd 
z administratywistów zadanie szczegó-
łowego opisu i badania systemu kontro-
li, które jest niekomfortowe o tyle, że 
często wymaga uwzględnienia wątków 
pozaadministracyjnych. Z drugiej stro-
ny należy pamiętać, że prawo o kontro-
li zawsze będzie ściśle powiązane z pra-
wem administracyjnym, ponieważ znacz-
na część kontroli przeprowadzana jest 
w administracji. Ponadto nie jest wska-
zane, a nawet możliwe, całkowite odcię-
cie się od dorobku nauki o administra-
cji i stworzenie od podstaw własnego. 
W każdym razie, postulatu wyodrębnie-
nia prawa o kontroli nie należy rozumieć 
jako propozycji przebudowy całego sto-
sowanego dotąd podziału prawa na ga-
łęzie, lecz jako wydzielenie odbywające 
się w poszanowaniu akceptowanych już 
sposobów klasyfikacji prawa. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z prawa 
o kontroli – w miarę rozwoju jego nauko-
wego opracowywania – mogły wyodręb-
niać się podgałęzie. Zresztą akceptacja 
potrzeby istnienia systemu kontroli musi 
wiązać się z określeniem jego wewnętrz-
nej systematyzacji. Zakres przedmioto-
wy prawa o kontroli jest na tyle szeroki 
i różnorodny, że z pewnością prędzej czy 
później dojdzie do zawężania pól badaw-
czych, a w związku z tym i wyróżnienia 
podsystemów. 

Nauka o kontroli
W tej części artykułu omówię perspekty-
wy, jakie wiążą się z naukowym opracowy-
waniem prawa o kontroli. Jest to istotne 
o tyle, że tylko takie gałęzie prawa, które 
są przydatne z jakichś ważnych wzglę-
dów poznawczych mogą liczyć na trwa-
łe uznanie doktryny. Klasyfikacja prawa 
nie jest bowiem celem samym w sobie. 
Niezależnie od logicznych warunków po-
prawności klasyfikacji, tylko taka jest po-
żyteczna, która ułatwia poznanie rzeczy-
wistości normatywnej i socjologicznej oraz 
oddziaływanie prawem na stosunki spo-
łeczne67. Zazwyczaj wyróżnienie nowej 
gałęzi prawa wpływa na wyodrębnienie 
opracowującej ją dyscypliny szczegółowych 
nauk prawnych68 i w tym przejawia się jej 
doniosłość. Ustalenie, czy zaistniały wa-
runki dla powstania dyscypliny „prawo 
o kontroli” wymaga jednak uprzedniego 
krótkiego objaśnienia, jakie cechy powin-
na mieć dyscyplina naukowa w ramach 
szczegółowej nauki prawnej. 

Zygmunt Ziembiński określa naukę praw-
ną jako zbiór twierdzeń (oraz działań zmie-
rzających do sformułowania twierdzeń) 
dotyczących tego, co jest obowiązującym 
prawem lub twierdzeń charakteryzują-
cych systemy prawne, ich elementy, genezę  
i oddziaływanie69. Co więcej, z twierdzenia-
mi tymi łączy się treściowo cały kompleks 
dalszych twierdzeń o zjawiskach prawnych, 
które mogą być podstawą do formułowa-
nia dyrektyw technicznych co do sposo-
bu osiągania zamierzonych celów przez 

67 S. Włodyka: Problem prawa gospodarczego…, op. cit., s. 43-44. 
68 Z. Ziembiński: Szkice z metodologii…, op. cit., s. 114; autor zastrzega, że nie jest to zależność prosta. 
69 Z. Ziembiński: Problemy podstawowe…, op. cit., s. 7. 
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odpowiednie stanowienie czy stosowanie 
prawa70. Wyodrębnianie się nauk prawnych 
jest zjawiskiem naturalnym, niekiedy nawet 
spontanicznym i przypadkowym, postępu-
jącym w miarę wzrastania złożoności sys-
temu prawa. To zazwyczaj charakterystyka 
poszczególnych gałęzi prawa wymaga od-
miennego podejścia metodologicznego, co 
daje asumpt do wyróżnienia właściwych 
im dyscyplin naukowych (nauki prawne 
stanowią przy tym najczęściej nauki o po-
szczególnych gałęziach systemu prawa). 

Jeśli więc wyodrębnienie gałęzi prawo 
o kontroli ma mieć jakąś przyszłość, powin-
no się wiązać z naukowym opracowywa-
niem, to jest stałym wzbogacaniem zbioru  
twierdzeń o pewnych cechach wspólnych, 
właściwych dla tej dyscypliny naukowej. 
Istotne przy tym jest to, że spełniony zo-
stał warunek konieczny dla zaistnienia 
nauki prawnej o kontroli – wyodrębnio-
ny przedmiot badawczy, i to mający atry-
but systemu. Nie jest za to ważny stan jej 
rozwoju: dla Zygmunta Ziembińskiego 
dyscyplina naukowa, podobnie jak gałąź 
prawa, nie musi być wcale ukształtowa-
na i w pełni skrystalizowana, aby mówić 
o jej istnieniu71. 

Moim zdaniem, użyta przez Michała 
Zembatego, Juliana Gnoińskiego i Stani-
sława Kałużnego nazwa „nauka o kontro-
li” jest optymalnym określeniem przed-
miotu dyscypliny naukowej opracowują-
cej „prawo o kontroli”. 

W 2008 r. Stanisław Kałużny napisał, 
że naukowcy zajmujący się teorią kontroli 
dość powszechnie naukę o kontroli trak-
tują jako dyscyplinę – „jako jeden z dzia-
łów nauki należący do grupy ogólnej nauk 
społeczno-ekonomicznych”72. Nie mogę 
potwierdzić tej konstatacji, zwłaszcza że 
autor nie zilustrował jej żadnymi przykła-
dami. W przeanalizowanych przeze mnie 
opracowaniach pojęcie nauka o kontroli 
pojawia się rzadko i zdawkowo, raczej 
jako figura stylistyczna aniżeli przemy-
ślana koncepcja. Wyjątkiem jest mono-
grafia Stanisława Kałużnego z 2008 r. pt. 
„Kontrola wewnętrzna: teoria i praktyka”, 
w której autor posłużył się tym terminem 
nieprzypadkowo (wyróżnił go w tekście 
przez pogrubienie), a następnie sformu-
łował zakres i cele, które wypada zacyto-
wać tu dosłownie73. I tak, nauka o kon-
troli powinna:

70 Tamże, s. 7.
71 W odniesieniu do nowych gałęzi – prawa spółdzielczego, prawa obrotu gospodarczego i prawa pra-

cy Z. Ziembiński pisał: „Są to takie gałęzie prawa – a w związku z tym i traktujące o nich dyscypli-
ny naukowe, które są dopiero w toku kształtowania się i które nie skrystalizowały się jeszcze w pełni”;  
[w:] Problemy podstawowe…, op. cit., s. 11-12. 

72 S. Kałużny: Kontrola wewnętrzna…, op. cit., s. 46.
73 To jest wraz z wyróżnieniami tekstowymi autora. Ponadto w toku kwerendy przeprowadzonej w wy-

szukiwarce internetowej google znalazłem jedno opracowanie, w którym jest mowa o nauce o kontroli 
w omawianym tu znaczeniu: „Kontrola finansowa i skarbowa” z 6.03.2010 r., być może oparte na książce  
S. Kałużnego o kontroli wewnętrznej. Napisano w nim, że nauka o kontroli buduje zasady kontroli, co po-
winno „sprawiać większą efektywność”, a ponadto, że odnosi się ona do: 1) wyjaśnienia funkcji oraz isto-
ty kontroli (umiejętności praktycznych); 2) wyjaśnienia i ustalenia ogólnych zasad skutecznego wykonania  
kontroli; 3) wskazania, jakie odchylenia wykonań od wyznaczeń są najbardziej charakterystyczne, typo-
we: <http//docs4.chomikuj.pl/660313102,PL,0,0, Kontrola-fin.skarbowa>, dostęp 17.01.2015 r.
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• „wyjaśniać istotę oraz funkcje kontro-
li jako umiejętności praktycznej;

• ustalać ogólne zasady skutecznego wy-
konywania kontroli;

• wskazywać kryteria oceny kontrolo-
wanej działalności, a w związku z tym 
doboru metod kontroli;

• stwierdzać na podstawie praktyki kon-
trolnej:

– jakie typowe odchylenia wykonań od 
wyznaczeń zdarzają się najczęściej,
– jakie są tego przyczyny i jakie jest ich 
znaczenie,
– jakimi sposobami można wykrywać 
dane odchylenie,
– w jakim stopniu symptomatyczne są da-
nego typu odchylenia dla występowania 
innego typu odchyleń itp.”74. 

Są to stwierdzenia warte poważnego 
rozważenia i rozwinięcia, ponieważ do-
tykają kwestii zasadniczych. Tutaj ogra-
niczę się tylko do uwagi, że tak określone 
cele i zakres nauki o kontroli wychodzą 
naprzeciw powszechnie zgłaszanym ocze-
kiwaniom, w tym korespondują z ogólnym  
postulatem Michała Zembatego, aby ukie-
runkować naukę o kontroli na zagadnie-
nia prakseologiczne75.

Naukowe opracowywanie prawa o kon-
troli może z powodzeniem uwzględniać 
wszystkie trzy typy problematyki, jakie 
z reguły podejmują dojrzałe nauki praw-
ne: teoretyczną, dogmatyczną i socjo-
techniczną76. Pierwsza dotyczy budowy 

teorii zjawisk prawnych we wszystkich ich 
aspektach (omawiam ją osobno w podtytu-
le „teoria kontroli”), druga sprowadza się do 
ustalania norm należących do rozważane-
go systemu prawa, a trzecia dąży do okre-
ślenia, jak za pomocą środków prawnych 
(tj. stanowienia i stosowania prawa) wy-
wołać określone zmiany w życiu społecz-
nym77. Ważnym zadaniem stojącym przed 
nauką o kontroli, tak jak przed wszyst-
kimi szczegółowymi naukami prawny-
mi, jest odtwarzanie na podstawie róż-
norodnych faktów prawotwórczych pew-
nej całości nie tylko spójnej wewnętrznie, 
ale także stanowiącej całość przejrzyście 
skonstruowaną i funkcjonalnie powiąza-
ną78. Nie chodzi bynajmniej o usilne dą-
żenie do pełnego ujednolicania instytucji 
prawa o kontroli, lecz o konsekwentne re-
konstruowanie założonych przez prawo-
dawcę zasad systemu kontroli, jak też ra-
cjonalnych powodów jego wewnętrznych 
różnorodności. Nauka o kontroli powin-
na zmierzać zwłaszcza do opisania syste-
mu ocen stosowanych przez kontrolują-
cych na wszystkich etapach szeroko po-
jętego „procesu kontrolnego”. 

Wyzwaniem dla nauki o kontroli jest też 
pogłębianie badań nad prawem operatyw-
nym (tzn. nad decyzjami stosowania prawa 
stanowionego). Jest to zagadnienie o tyle 
istotne, że prawo operatywne stanowi do-
niosły sposób ekspresji prawa stanowio-
nego. Należy zauważyć, że kontrolujący 

74 S. Kałużny: Kontrola wewnętrzna…, op. cit., s. 21-22.
75 M. Zembaty: Z rozważań…, op. cit., s. 58-59. 
76 Z. Ziembiński: Problemy podstawowe…, op. cit., s. 18. 
77 Tamże, s. 18-21. 
78 Tamże, s. 30-31. 
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podejmują decyzje stosowania prawa dwo-
jakiego rodzaju. Pierwsze związane są ze 
stosowaniem norm prawnych regulują-
cych ich własne uprawnienia kontrolne, 
sposób zorganizowania, powinności itd. 
Drugi typ decyzji to formułowanie wzor-
ców powinnego zachowania dla kontrolo-
wanych. Obie sfery działalności zostały  
jak dotąd tylko pobieżnie spenetrowane, 
co może się poniekąd wiązać z utrudnio-
nym dostępem do materiałów źródłowych 
(część z nich jest objęta tajemnicą kontro-
lerską). Tymczasem poważnie należy pod-
chodzić do podkreślanego między innymi 
przez Jerzego Wróblewskiego znaczenia 
prawa operatywnego w funkcjonowaniu 
prawa79, zwłaszcza że pierwsze takie po-
stulaty w stosunku do kontroli pojawiły 
się już dawno: na przykład w 1969 r. Jerzy 
Stępiński stwierdził, że jednym z podsta-
wowych zadań w dyskusji nad teoretycz-
nymi założeniami kontroli powinno być 
badanie prawidłowości wyznaczeń80. 

Wszystkie wymienione zadania nauki 
o kontroli nie są katalogiem zamkniętym. 
Na przykład istnieje potrzeba dalszych stu-
diów dotyczących znaczenia konstytucyj-
nie zapewnionej „naczelności” Najwyższej 

Izby Kontroli w systemie kontroli, w tym 
jej roli w wyznaczaniu porządku tegoż sys-
temu. Nie zostało to dotychczas dosta-
tecznie wyjaśnione, o czym świadczą mię-
dzy innymi wątpliwości Romana Hausera, 
który zastanawiając się nad znaczeniem in-
stytucji kontrolnych dla praworządnego 
funkcjonowania państwa, rozważał podję-
cie dyskusji nad zmianami legislacyjnymi, 
które mogłyby doprowadzić do uczynienia 
z NIK jedynego podmiotu uprawnionego 
do badania różnych organów i jednostek 
organizacyjnych pod względem legalno-
ści, gospodarności, celowości i rzetelno-
ści81. Warto także zintensyfikować debatę 
nad konsekwencjami prawnymi postulatu 
rozbudowania tradycyjnego trójpodziału 
władz o osobną władzę – kontrolującą82. 

Teoria kontroli
Spośród trzech typów problematyki 
nauki o kontroli dotychczas nie porusza-
łem jeszcze teoretycznej. Temat ten nasu-
wa się niejako naturalnie, ponieważ bądź 
co bądź ostatecznym celem każdej nale-
życie rozwiniętej nauki jest – jak zaznacza 
Zygmunt Ziembiński – ujęcie jej dorob-
ku w postaci teorii naukowej, to znaczy 

79 „Jeżeli nauka nie traktuje tych decyzji jako prawa obowiązującego, to stanowią one istotny wskaźnik 
tego, jak reguły prawne są rozumiane i interpretowane w procesie ich stosowania”: J. Wróblewski: Rozu-
mienie prawa i jego wykładnia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Łódź (etc.) 1990, s. 6. 

80 J. Stępiński: Jeszcze o fakcie kontrolnym, „Kontrola Państwowa” nr 3/1969, s. 55.
81 Znaczenie  instytucji  kontrolnych  dla  praworządnego  funkcjonowania  państwa, „Kontrola Państwowa” 

nr 1/2010, wydanie specjalne, s. 61. 
82 Nie przesądzając tej kwestii, Małgorzata Niezgódka-Medek napisała: „w piśmiennictwie zwrócono uwa-

gę, że usytuowanie tych organów, w szczególności Najwyższej Izby Kontroli, w osobnej części Konsty-
tucji […] dowodzi podjęcia przez ustrojodawcę trafnej próby rozbudowania tradycyjnego trójpodziału 
władz o osobną władzę kontrolującą”; [w:] Pozycja ustrojowa Najwyższej Izby Kontroli – nowelizacja usta-
wy o NIK z 2010 r., „Kontrola Państwowa” nr 3/2013, s. 32. Autorka powołała się na A. Sylwestrzaka, 
m.in. na jego referat Status prawny NIK w świetle Konstytucji RP i standardów UE, „Kontrola Państwowa 
nr 2/2002, s. 51-52. Jednocześnie autorka zaznaczyła, że w piśmiennictwie dostrzega się raczej brak ak-
ceptacji takiego stanowiska.
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uporządkowanego zbioru zdań, uzasad-
nionych odpowiednio do reguł poznaw-
czych danej nauki i dających się wyjaśnić 
przez pewien zespół naczelnych hipotez83. 
Przenosząc to na grunt zagadnień kontroli,  
można by stwierdzić, że do celu nauki 
o kontroli programowo powinno należeć 
wypracowanie teorii dającej teoretyczny 
opis zjawisk prawnych, i to opisu w dwóch 
aspektach – językowym (formalnym) oraz 
realnym (psychologicznym lub socjolo-
gicznym)84. 

Doktryna od dawna interesuje się teo-
retycznymi aspektami kontroli i to na tyle 
intensywnie, że powstała nawet nazwa 
„teoria kontroli”, stosowana od późnych lat 
60. ubiegłego wieku. W 1969 r. Zdzisław 
Wiechowski opublikował w „Kontroli 
Państwowej” artykuł, w którym informo-
wał o bogatym dorobku w dziedzinie teorii  
kontroli, ukształtowanym na tle działal-
ności NIK, co jego zdaniem, poświadczały 
zebrane i uporządkowane doświadczenia, 
wydane prace oraz szeroka dyskusja85. Dla 
Michała Zembatego – sprawozdającego rok 
wcześniej stan teorii kontroli – nie ulega-
ło jednak wątpliwości, że w stosunku do 

wagi i rozmiaru zagadnienia opracowania 
na ten temat są nieliczne86. Podobną ob-
serwacją podzielił się na początku lat 70. 
ubiegłego wieku Julian Gnoiński, wska-
zując na potrzebę podjęcia prac zmierza-
jących do naukowego opracowania pod-
stawowych pojęć dotyczących kontroli87.  
Według niego, opracowania teoretyczne-
go wymagały między innymi: system kon-
troli w państwie i jego elementy, ocena 
efektywności działania kontrolnego, me-
tody kontroli i zastosowanie informaty-
ki w działalności kontrolnej88. Dla za-
pewnienia sprawnego przebiegu proce-
sów wykonywania kontroli proponował 
nawet napisanie „traktatu o dobrej kon-
troli”, zawierającego „zbiór teoretycznych 
zasad i wskazówek, które byłyby przydat-
ne dla każdego rodzaju i formy kontro-
li, niezależnie od tego, jaki jest jej przed-
miot”89. Podobne stanowisko reprezen-
tował Jerzy Stępiński, który na łamach 
„Kontroli Państwowej” dał wyraz popar-
cia dla teoretycznych zasad porządkują-
cych proces kontroli90. Stosunkowo nie-
dawno zaś, bo w 2008 r., Stanisław Kałużny 
stwierdził, że we „współczesnym polskim 

83 Z. Ziembiński: Problemy podstawowe…, op. cit., s. 52.
84 Zdaniem Z. Ziembińskiego, jeśli teoria zjawisk prawnych ma mieć charakter wszechstronny i wyczerpują-

cy, a nie fragmentaryczny, to powinna dawać opis teoretycznych zjawisk prawnych w tych właśnie aspek-
tach: Problemy podstawowe…, op. cit., s. 53. 

85 Według niego, dorobek w dziedzinie teorii kontroli powinien stanowić „vademecum rozumnego działania  
inspektora”; [w:] Z. Wiechowski: Fakt kontrolny – teoria a praktyka, „Kontrola Państwowa” nr 6/1969, s. 56. 

86 M. Zembaty: „Kontrola Państwowa” nr 4/1968, s. 59. 
87 „Szybkiego opracowania naukowego wymagają również podstawowe zagadnienia teorii kontroli. Cho-

dzi tu o zebranie i badawcze opracowanie podstaw i ogólnych zasad teoretycznych sprawnego działania 
kontrolnego. Potrzeba taka wynika zarówno z praktyki, jak i istoty oraz współczesnego pojęcia kontroli”. 
J. Gnoiński: Kontrola a rozwój działalności naukowo-badawczej i postępu technicznego w gospodarce na-
rodowej, „Kontrola Państwowa” nr 1/1970, s. 9. 

88 J. Gnoiński: Próba określenia pojęcia i istoty kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 2/1972, s. 32. 
89 J. Gnoiński: Kontrola a rozwój działalności…, op. cit., s. 9. 
90 J. Stępiński: Jeszcze o fakcie…, op. cit., s. 55-56. 
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piśmiennictwie dotyczącym teorii kontro-
li dość powszechnie uznaje się, że ma ona 
wyjaśniać, ustalać, porządkować, zaadap-
tować i rozwijać dotychczasową wiedzę”, 
w tym wyjaśniać istotę pojęcia kontroli 
i ustalać ogólne zasady sprawnego wyko-
nywania kontroli91.

 Jedną z pierwszych prób ujęcia w zary-
sie ważniejszych zagadnień teorii kontroli 
stanowi monografia Juliana Gnoińskiego 
pt. „Wybrane zagadnienia teorii kontroli” 
z 1973 r. Jednak autor skupił się w niej 
przede wszystkim na perspektywie wła-
ściwej dla teorii organizacji i zarządzania 
oraz cybernetyki (nawet posłużył się poję-
ciem „cybernetyzacja kontroli”). Niemniej 
jednak wypada docenić omówienie przez 
niego systematyki form działania kontrol-
nego, kryteriów kontroli, a także wyzna-
czeń (interesująca z polemicznego punktu 
widzenia wydaje się konstatacja, że two-
rzenie wyznaczeń nie należy do czynno-
ści kontrolnych i nie mieści się w pojęciu 
kontroli)92. O teorii kontroli, ze szczegól-
nym akcentowaniem kontekstu prawno-
systemowego, pisał natomiast Czesław 
Bielecki w książce pt. „System kontroli 
w PRL. Organizacja i zasady funkcjono-
wania”93 z 1981 r.

Pomimo wysiłku doktryny, w ciągu 
ponad czterdziestu lat jakie upłynęły od 
pierwszych opracowań w literaturze, teo-
ria kontroli wciąż nie doczekała się nale-
żytego rozwinięcia i nadal podnosi się po-
trzebę systemowego opracowania takich 
podstawowych zagadnień, jak zasady kon-
troli, zakres podmiotowy i przedmiotowy 
kontroli oraz metody przeprowadzania 
kontroli. Zapewne jedną z przyczyn tego 
stanu jest złożona natura kontroli i trud-
ności w rozdzieleniu różnej optyki po-
strzegania kontroli w odniesieniu do teo-
retycznych badań nad jej istotą, treścią, 
sposobami realizacji, jak i rolą w proce-
sach zorganizowanych działań94. 

Nasuwa się spostrzeżenie, że dotych-
czas teoria kontroli pozostawała na etapie  
spontanicznego konstruowania swojej od-
rębności, właściwym dla wczesnej fazy roz-
woju nauki. Kolejny etap – u progu któ-
rego zapewne teraz stoimy – to już świa-
dome metodologicznie budowanie teorii 
zjawisk prawnych, co może nastąpić po 
uprzednim określeniu zakresu przedmio-
towego i podmiotowego systemu kontroli 
oraz opracowaniu odpowiedniej aparatu-
ry pojęciowej. Ta ostatnia wymaga przede 
wszystkim uporządkowania, ponieważ na 

91 S. Kałużny: Kontrola wewnętrzna…, op. cit., s. 46. Autor nie podaje jednak przykładów piśmiennictwa. 
W tekście znajduje się najprawdopodobniej błąd redakcyjny, polegający na niepotrzebnym dodaniu sło-
wa „nie”: „powszechnie nie uznaje się”. Z kontekstu wypowiedzi wynika, że to przeczenie jest omyłkowe. 
W przeciwnym razie wycofuję się z całej wypowiedzi w odniesieniu do tej książki. 

92 J. Gnoiński: Wybrane  zagadnienia…, op. cit., s. 29-30; podobne stanowisko autor ten zaprezentował 
w artykułach: Próba określenia…, op. cit., s. 26; Niektóre zagadnienia teorii działania kontrolnego, „Kon-
trola Państwowa” nr 7/1974, s. 7.

93 PWE, Warszawa. W książce tej Cz. Bielecki podjął próbę wyjaśnienia istoty kontroli i kompleksowego 
omówienia systemu funkcjonowania kontroli, głównie z punktu widzenia aspektów prawno-organizacyj-
nych. Zob. także recenzję Jana Śliwy tejże monografii zamieszczoną w „Kontroli Państwowej” nr 3/1981, 
s. 107-110.

94 Szeroko pisze o tym J. Jagielski [w]: Kontrola administracji…, op. cit., s. 12.
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przestrzeni lat pojawiło się w piśmiennic-
twie wiele zapomnianych już pojęć zwią-
zanych z kontrolą, na przykład: „zjawisko 
kontrolne”95, „aparat kontroli”96, „proces 
kontroli”97, „fakt kontrolny”98, „cykl kon-
trolny”99, „działanie kontrolne”100, „wzory 
kontrolne”101, „instrumenty kontroli”102, 
„rozpoznanie kontrolne”103. Dziś już mogą 
się one wydawać anachronizmami, nie-
mniej jednak warto przyjrzeć się im raz 
jeszcze pod kątem przydatności dla roz-
woju teorii kontroli. W normalnej sytu-
acji pojęcia prawne i ich rozumienie ule-
gają ewolucyjnym przeobrażeniom w ra-
mach prowadzonego dyskursu, lecz teoria 
kontroli nie zawsze rozwijała się w opty-
malnym środowisku, a czynnikiem zabu-
rzającym ten proces była zmiana ustroju, 
która wymusiła rewizję wielu stanowisk, 
dezaktualizując niektóre z nich. Wydaje 
się jednak, że ani transformacja ustrojo-
wa, ani będące jej konsekwencją zmiany 
systemu prawnego nie spowodowały ze-
rwania ciągłości najistotniejszych wątków 
badań nad kontrolą, chociaż jeszcze w la-
tach 70. ubiegłego stulecia jednoznacz-
nie twierdzono, że „instytucje prawne 
i prawne formy kontroli administracji wy-
kształcone w prawie burżuazyjnym – nie 

znajdują w zasadzie żadnej analogii, poza 
mylącymi właśnie zbieżnościami nomen-
klaturowymi, ani też żadnej kontynuacji  
w instytucjach kontroli administracji wy-
stępujących, i rozwijanych w systemie 
prawnym państwa socjalistycznego”104.

Zasady  
postępowania kontrolnego
Dojrzała dyscyplina naukowa dąży (na ile 
to tylko możliwe) do formułowania zasad 
prawa, to jest norm o fundamentalnym 
charakterze w danej gałęzi prawa105. Są one 
często – jak zaznacza Zygmunt Ziembiński 
– wynikiem naukowego opracowania prawa 
ex post (tzn. po wydaniu aktów prawo-
twórczych), jak również przejawem tra-
dycji oraz rezultatem przemyśleń poprze-
dzających wydanie aktu normatywnego106. 

Zasadami postępowania kontrolne-
go interesowano się szczególnie w latach 
60. ubiegłego wieku. Patronat nad zbiera-
niem i wzbogacaniem poglądów objął ze-
spół redakcyjny „Kontroli Państwowej”. 
Ówczesny redaktor naczelny Zygmunt 
Sztajerwald napisał nawet, że zawarte 
na ten temat w licznych artykułach „roz-
ważania i przekazywane doświadcze-
nia praktyczne” stanowią „cenny wkład 

95 M. Zembaty: Z rozważań…, op. cit., s. 58. 
96 Tamże, s. 58.
97 T. Owczarek: Jedność formy i treści procesu kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 5/1970, s. 20. 
98 M. Zembaty: Z rozważań…, op. cit., s. 61; Z. Wiechowski: Fakt kontrolny…, op. cit., s. 58. 
99 J. Gnoiński: Próba określenia…, op. cit., s. 28
100 J. Gnoiński: Wybrane zagadnienia…, op. cit., s. 23, 28-29.
101 Tamże, s. 72.
102 S. Kałużny, J. Szczepaniak: Kontrola państwowa…, op. cit., s. 23-24.
103 Tamże, s. 21.
104 J. Homplewicz: Kontrola administracji…, op. cit., s. 19. Cytat zachowuje oryginalny układ tekstu.
105 Ściślej mówiąc, fundamentalne znaczenie w danej gałęzi prawa lub porządku prawnym mają zasady 

w znaczeniu dyrektywalnym; por. T. Stawecki, P. Winczorek: Wstęp do…, op. cit., s. 75-76.
106 Z. Ziembiński: Problemy podstawowe…, op. cit., s. 35.
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w kształtowanie się zrębów teorii kontroli”107  
(wyróżnienie L.M.). Ubolewał on jedno-
cześnie nad przyczynkarskim charakte-
rem i rozproszeniem badań, zwłaszcza 
że już wówczas respektowanie sprecyzo-
wanych zasad postępowania kontrolne-
go stanowiło podstawę oceny prawidło-
wości postępowania kontrolujących108. 
Pewnej próby zmierzenia się z tym pro-
blemem dokonał Andrzej Sylwestrzak 
w książce pt. „Kontrola administracji pu-
blicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej” 
z 2006 r., gdzie z teoretycznego punktu 
widzenia wyróżnił dwa pojęcia wyjścio-
we: „ustrój kontroli publicznej” i „sys-
tem organów kontroli”109. Wyjaśniał, że 
to pierwsze pojęcie wskazuje na katalog 
teoretycznych zasad, na podstawie któ-
rych ustanowiony został cały system orga-
nów kontroli w państwie. Twierdził też, że 
w skład pojęcia ustroju kontroli publicznej 
wchodzą teoretyczne zasady funkcjono-
wania organów kontroli występujące jako 

określone wartości ideowe i na tej podsta-
wie mówił o aksjologii, czyli systemie war-
tości leżących u podstaw systemu organów  
kontroli110. O zasadach kontroli (a ściślej: 
o zasadach prakseologicznych procesu kon-
troli) pisał też Michał Zembaty, dostrze-
gając w nich przejaw aktywności teorii 
kontroli111. 

W odniesieniu do działalności kontrol-
nej doktryna określiła szereg zasad składa-
jących się na ustrój kontroli publicznej112, 
z których najbardziej znane są zasady: bez-
stronności (obiektywności), efektywno-
ści, podmiotowości, kontradyktoryjno-
ści, prawdy materialnej, pisemności, le-
galności, oficjalności kontroli, planowości,  
jawności, minimalizowania dolegliwo-
ści czynności kontrolnych, źródłowości 
i bezpośredniości badań, przedmiotowo-
ści, sprawności postępowania113. Wypada 
zauważyć, że w ciągu trwającego ponad pół 
wieku dyskursu pojawiało się w literatu-
rze wiele innych zasad, obecnie rzadziej 

107 Z. Sztajerwald: W sprawie normatywnego określenia zasad postępowania w procesie kontroli, „Kontrola 
Państwowa” nr 2/1969, s. 15 (wstęp od Redakcji). 

108 Tamże, s. 15.
109 A. Sylwestrzak: Kontrola administracji publicznej…, op. cit., s. 11-12.
110 Tamże, s. 12.
111 M. Zembaty: Z rozważań…, op. cit., s. 59. 
112 Zob. A. Sylwestrzak: Kontrola administracji publicznej…, op. cit., s. 12.
113 Zasady te pojawiają się w literaturze, m.in.: zasada bezstronności (obiektywności): E. Jarzęcka-Siwik, 

B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Wyd. Difin, War-
szawa 2011, s. 98; zasada efektywności: A. Sylwestrzak: Kontrola  administracji  publicznej…, op. cit., 
s. 12; zasada podmiotowości: T. Owczarek: Jedność formy…, op. cit., s. 20; zasada kontradyktoryjności: 
Z. Sztajerwald: W sprawie normatywnego określenia zasad…, op. cit., s. 23; zasada prawdy materialnej: 
E. Ochendowski: Prawo…, op. cit., s. 365; zasada pisemności: A. Piaszczyk: Kontrola wewnętrzna w prak-
tyce: vademecum wiedzy dla kontrolera wewnętrznego, zewnętrznego  i audytora, Europejskie Centrum 
Ekonomiczne „Prestiż”, Lublin 2009, s. 7-8; zasada legalności: A. Sylwestrzak: Kontrola administracji pu-
blicznej…, op. cit., s. 12; zasada oficjalności kontroli: A. Sylwestrzak: Kontrola administracji publicznej…, 
op. cit., s. 12; zasada planowości, S. Kałużny, J. Szczepaniak: Kontrola państwowa…, op. cit., s. 135;  
zasada  jawności: M. Antoniak: Kontrola  rządowa w administracji publicznej, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2012, s. 86; zasada minimalizowania dolegliwości czynności kontrolnych: M. Antoniak: Kontro-
la rządowa… op. cit., s. 86; zasady źródłowości i bezpośredniości badań, przedmiotowości, sprawności 
postępowania: S. Kałużny: Kontrola wewnętrzna…, op. cit., s. 120.
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przytaczanych, na przykład: zasada faktu 
kontrolnego (postulowana jako zasada pod-
stawowa, z której wynikają wszystkie po-
zostałe zasady)114, zadanego tematu, kom-
pleksowości badania kontrolnego, źró-
dłowości badań, bezpośredniości badań,  
szybkości i operatywności kontroli, kon-
centracji przyczynowej, proporcji115, jedno-
litości, niezależności, rzeczowości i kultury  
kontroli116. Wszystkie one zostały sformu-
łowane w różnych kontekstach i wciąż wy-
magają kompleksowego opracowania na-
ukowego, niemniej już dziś niektórym 
z nich nadaje się rangę prawnie wiążącą. 
Na przykład zasada obiektywizmu została 
opisana w „Ogólnych standardach kontroli 
NIK”117 i stosują ją między innymi organy 
orzecznicze Izby do wyprowadzania w pro-
cesie wykładni norm regulujących postę-
powanie kontrolne (na przykład obowiąz-
ku zapewnienia aktualności informacji za-
wartych w wystąpieniu pokontrolnym)118. 
Niektóre z zasad straciły rację bytu z po-
wodu zmiany ustroju, na przykład: zasa-
da centralizmu demokratycznego, współ-
działania kontroli z Partią, masowymi  
organizacjami społecznymi i obywatelami, 

zaś inne – takie jak zasada dążenia do do-
skonalenia życia państwowego – domaga-
ją się zredefiniowania119. 

Stan nauki o kontroli
Do tradycji literatury prawniczej należy 
dokonywanie periodycznych podsumowy-
wań stanu poszczególnych dyscyplin na-
ukowych oraz omawianie dynamiki i kie-
runków ich rozwoju120. Wzorując się na 
tych opracowaniach, przeprowadzę krót-
ki remanent opracowań naukowych od-
noszących się do kontroli, które można by 
zakwalifikować jako dorobek nauki o kon-
troli. Chciałbym jednak podkreślić, że ich 
autorzy nie identyfikowali się jako przed-
stawiciele odrębnej dyscypliny naukowej, 
stąd systematyzacja ich wypowiedzi ma 
charakter poniekąd sztuczny, a być może 
i spekulatywny. Ponadto, jak każde tego 
rodzaju podsumowanie, także i to nace-
chowane jest subiektywizmem, w tym su-
biektywizmem wyboru. 

Rozległość problematyki kontroli jest na 
tyle duża, że zdecydowałem się na pewne 
metodologiczne uproszczenie i zbadanie 
przede wszystkim zasobów biblioteki NIK,  

114 Z. Sztajerwald: W sprawie normatywnego określenia zasad…, op. cit., s. 21, 26.
115 J. Stępiński: Jeszcze o  fakcie…, op. cit., s. 54. Z. Sztajerwald: W sprawie  normatywnego określenia  

zasad…, op. cit., s. 15-26. 
116 A. Sylwestrzak: Kontrola państwowa w europejskich krajach socjalistycznych, PWN, Warszawa 1986, s. 68-71.
117 Podręcznik kontrolera NIK. Ogólne standardy działalności NIK, 2003 r., B1, s. 8. Dokument dostępny na 

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

118 Uchwała zespołu orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z 18.09.2014 r. 
w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych przez prezesa Zarządu Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-Sys-
tem SA do wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 czerwca 2014 r. (Nr KGP-4101-05-02/2013), sporządzo-
nego w związku z kontrolą przeprowadzoną w OGP Gaz-System SA, KPK/KPO-415-197/2014, kontrola  
nr P/13/058. Opisałem ją w artykule pt. Jednolitość orzecznictwa Najwyższej  Izby Kontroli, „Kontrola 
Państwowa” nr 4/2015, s. 50-51. 

119 Zasady kontroli w europejskich państwach socjalistycznych omawia A. Sylwestrzak [w]: Kontrola pań-
stwowa w europejskich…, op. cit., s. 68-71.

120 Zob. np. A. Mączyński: Uwagi o stanie nauki polskiego prawa cywilnego, „Państwo i Prawo” nr 6/2011, s. 3-17. 
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zwłaszcza że regulaminowo nastawio-
na jest ona na gromadzenie najważniej-
szych opracowań poświęconych kontro-
li (i to nie tylko Izby)121. Takich prac jest 
tam wiele; samo wyszukanie w katalogu bi-
bliotecznym Sowa Windows według hasła 
przedmiotowego „kontrola” dało 1259 re-
kordów122, w tym ponad 100 monografii  
w całości poświęconych kontroli123. 

Znaczna część tych monografii odno-
si się do kontroli szeroko pojętych finan-
sów, zwłaszcza problematyki kontroli 
podatkowej, skarbowej i celnej (intere-
sowali się tym m.in. Andrzej Baczyński, 
Ryszard Bełdzikowski, Dariusz Jankowiak, 
Stanisław Kałużny, Kazimiera Winiarska, 
Tadeusz Zawadzak)124. Popularnością 
cieszą się zagadnienia związane z kon-
trolą wewnętrzną, zarówno w  uję-
ciu teoretycznym, jak i praktycznym. 
Stanisław Kałużny do „klasyków kontroli 

wewnętrznej” zalicza: Bohdana Glińskiego, 
Juliana Gnoińskiego, Jacka Jagielskiego, 
Mieczysława Klimasa, Bolesława Kuca, 
Jacka Mareckiego, Władysława Jachniaka, 
Leona Kurowskiego, Czesława Paczułę, 
Zygmunta Sztajerwalda, Czesława 
Trepnera i Kazimierza Wierzbickiego125. 
Ponadto w ostatnich latach napisano wiele 
monografii poświęconych kontroli zarząd-
czej, audytowi oraz kontrolingowi – zagad-
nieniom stosunkowo nowym, dopiero ada-
ptującym się w polskim systemie kontro-
li. Podobnie rzecz się ma z problematyką 
kontroli środków unijnych.

Kontrola administracji jest z kolei przed-
miotem zainteresowania między inny-
mi Olgi Bujkowej, Jacka Jagielskiego, 
Barbary Jaworskiej-Dębskiej, Jacka Langa, 
Andrzeja Sylwestrzaka126. Pojawiły się 
także liczne monografie o administracji 
samorządowej127. Kilku autorów poświęciło 

121 Paragraf 7 pkt 1 Regulaminu Biblioteki NIK (załącznik do zarządzenia nr 7/2004 Prezesa Najwyższej Izby Kon-
troli z 14.04.2004 r.) stanowi, że gromadzenie zbiorów obejmuje w szczególności: nabywanie książek z zakresu 
prawa, ekonomii, organizacji i zarządzania, członkostwa w Unii Europejskiej, zagadnień związanych z tematami 
planowanych kontroli, wydawnictw związanych z kontrolą państwową i wewnętrzną w Polsce i w innych krajach. 

122 Według stanu na 4.02.2015 r. 
123 To jest nawet więcej niż w katalogu Biblioteki Narodowej pod tym samym hasłem przedmiotowym: w ka-

talogu Biblioteki Narodowej znajdują się 172 hasła przedmiotowe dotyczące „kontroli”, a w nich 1108 mo-
nografii: <http://alpha.bn.org.pl/search*pol>, dostęp 5.02.2015 r. 

124 Na przykład: A. Baczyński: Kontrola podatkowa i skarbowa: postępowanie podatkowe i odwoławcze: po-
stępowanie pokontrolne skarbowe, „Difin”, Warszawa 1998; R. Bełdzikowski: Kontrola skarbowa: upraw-
nienia,  struktura,  skuteczność, „Difin”, Warszawa 2011; D. Jankowiak: Kontrola dokumentacji podat-
ku VAT: rejestry, deklaracje, faktury…2006, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2006; S. Kałużny,  
T. Zawadzak: Kontrola gospodarcza w jednostkach budżetowych, „Kwantum”, Warszawa 1999; K. Winiar-
ska: Kontrola finansowo-księgowa: poradnik dla księgowych, właścicieli i pracowników urzędów skarbo-
wych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk-Wrzeszcz 1996.

125 S. Kałużny: Kontrola wewnętrzna…, op. cit., s. 11-12. 
126 O. Bujkowa, J. Jagielski, J. Lang: Kontrola administracji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 1986; A. Sylwestrzak: Kontrola administracji, „Miscellanea” Wyd. Uczelniane Bałtyckiej Wyż-
szej Szkoły Humanistycznej, Koszalin 1998; B. Jaworska-Dębska: Kontrola  pozasądowa  administracji,  
[w]: Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl: Prawo ad-
ministracyjne: pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, „Difin”, wyd. III, Warszawa 2004, s. 435-461.

127 A. Baczyński: Kontrola działalności rad i zarządów gmin (miast) i jednostek podporządkowanych gminom, 
„Difin”, Warszawa 2000; A. Borodo: Kontrola i nadzór nad działalnością finansową gminy, „Dom Organi-
zatora”, Toruń: TNOiK 1995.
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się badaniu skomplikowanej materii kon-
troli zamówień publicznych128. Stanisław 
Kałużny i Józef Szczepaniak rozwinę-
li natomiast badania historycznopraw-
ne129, a ich monografia z 1980 r. o gene-
zie i rozwoju instytucji kontroli państwo-
wej w Polsce została uznana przez Juliana 
Gnoińskiego za gwarantującą „prawidłową 
ciągłość rozwoju nauki o kontroli”130 [wy-
różnienie L.M.]. Z prawnoporównawczego 
punktu widzenia wartościowa jest książka 
Zbysława Dobrowolskiego pt. „Kontrola 
wydatków publicznych w systemie de-
mokracji amerykańskiej”, między inny-
mi z powodu wpływu amerykańskiego 
Państwowego Urzędu Odpowiedzialności 
(Government Accountability Office) na 
rozwój międzynarodowych standardów 
kontroli zewnętrznej131.

Spośród monografii poświęconych teo-
retycznym aspektom kontroli do ważnych 
zaliczam przytaczaną już książkę Juliana 
Gnoińskiego pt. „Wybrane zagadnienia teo-
rii kontroli”132 z 1973 r., a także dwie inne 
z tego okresu – „Kontrola administracji. 
Ogólne problemy teoretyczne i struktura 

systemu” Stanisława Jędrzejewskiego133 
oraz „Kontrola administracji. Problematyka 
teoretyczna” Janusza Homplewicza. Ze 
współczesnych opracowań na wymienie-
nie zasługują: „Kontrola administracji pu-
blicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej” 
Andrzeja Sylwestrzaka, „Teoretyczne pod-
stawy kontroli”134 Zbysława Dobrowol-
skiego, „Kontrola zarządcza oraz audyt we-
wnętrzny w teorii i praktyce” (pod redak-
cją naukową Kazimiery Winiarskiej)135, 
„Kontrola wewnętrzna: teoria i praktyka” 
Stanisława Kałużnego oraz „Glosariusz 
terminów dotyczących kontroli i audy-
tu w administracji publicznej” Józefa 
Płoskonki (et al.)136. Wiele aspektów teo-
retycznych porusza także Jacek Jagielski 
w wielokrotnie wznawianej monografii 
pt. „Kontrola administracji publicznej”, 
będącej kompleksowym zbiorem najważ-
niejszych aspektów problematyki kontro-
li administracji publicznej uwzględnia-
jących efekty rozwoju systemu kontroli. 
Krystyna Pawłowicz specjalizuje się nato-
miast w badaniu aspektów praworządności 
kontroli137. Wszystkie powyższe prace mają 

128 Na przykład P. Szustakiewicz: Kontrola zamówień publicznych: zagadnienia praktyczne, C. H. Beck, War-
szawa 2011; K. Puchacz: Kontrola zamówień publicznych, Presscom, Wrocław 2010; E. Przeszło: Kontro-
la udzielania zamówień publicznych, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Poznań 2013.

129 S. Kałużny, J. Szczepaniak: Kontrola państwowa…, op. cit. 
130 Tamże, s. 7 (wstęp Juliana Gnoińskiego). Według J. Gnoińskiego, jest to pierwsza próba przedstawienia 

historycznego rozwoju organów kontroli w Polsce, przy tym udana i pożyteczna, por. s. 7.
131 Z. Dobrowolski: Kontrola wydatków  publicznych w  systemie  demokracji  amerykańskiej, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 2004. 
132 Monografia ta, jak już zaznaczyłem, odnosi się przede wszystkim do kontroli z punktu widzenia organiza-

cji i zarządzania. 
133 Wydawnictwo UMK, Toruń 1979. 
134 Wydawnictwo Organon, Zielona Góra 2003.
135 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
136 NIK, Departament Strategii Kontrolnej, Warszawa 2005; dostępny na stronie: <https://portal.nik.gov.pl/

plik/id,14326.pdf >. Glosariusz jest próbą uporządkowania pojęć związanych z kontrolą i audytem.
137 Przedsiębiorca  wobec  Najwyższej  Izby  Kontroli.  Studium  publicznoprawne, Wydawnictwo LIBER,  

Warszawa 2005. 
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niewątpliwą wartość naukową i można by 
je traktować jako monografie protopla-
styczne dla nauki o kontroli. 

Swoistym barometrem dyskursu o kon-
troli jest „Kontrola Państwowa” – jedyne 
czasopismo naukowe w Polsce poświęco-
ne problematyce kontrolnej138. Ten uka-
zujący się od 1956 r. dwumiesięcznik sta-
nowi główne forum wymiany doświad-
czeń kontrolnych (nie tylko dotyczących 
NIK), programowo nastawione na oma-
wianie między innymi organizacji systemu 
kontroli139. W ciągu blisko sześćdziesięciu 
lat istnienia opublikowano na jego łamach 
ponad pięć tysięcy artykułów, z tego wiele 
poświęconych zagadnieniom z kręgu za-
interesowania nauki o kontroli. Niektóre 
publikacje poruszały konkretne problemy 
dogmatyczno-prawne, rzadziej zaś poja-
wiały się studia ogólnoteoretyczne, nad 
czym ubolewał między innymi Andrzej 
Sylwestrzak, twierdząc że płaszczyzna ba-
dawcza związana z formowaniem czystej 

teorii kontroli jest wyraźnie niedocenia-
na przez naukę140. 

Można wyróżnić dwa okresy ożywienia 
zainteresowania teorią kontroli – przełom 
lat 60. i 70. XX wieku oraz pierwsza deka-
da obecnego stulecia. Charakterystyczna 
dla pierwszego okresu była dyskusja na 
temat istoty i przydatności wyróżnie-
nia „faktu kontrolnego”141, którą toczyli 
między innymi Zdzisław Wiechowski142, 
Tadeusz Owczarek143, Tadeusz Wałaszkie-
wicz144, Jerzy Stępiński145 oraz Zygmunt 
Sztajerwald146. W tym też okresie zaczęto 
posługiwać się terminem „system kontro-
li” – na początku na potrzeby opisu kon-
troli w innych państwach147, potem zaś 
w Polsce148. Na tej bazie toczyła się potem 
dyskusja o potrzebie wprowadzenia zmian 
w systemie kontroli149. Wybitną intuicją 
prawną cechował się wielokrotnie już wspo-
minany Michał Zembaty, o czym świad-
czy ponadczasowość naszkicowanych przez 
niego kierunków rozwoju nauki o kontroli. 
Oprócz badania zagadnień podstawowych, 

138 Wypada także wspomnieć o działalności popularyzatorskiej Stowarzyszenia Polski Instytut Kontroli,  
Audytu i Kontrolingu, zajmującego się m.in. działalnością szkoleniową i publikacyjną w zakresie zagad-
nień związanych z kontrolą. 

139 <http://www.nik.gov.pl/kontrola-panstwowa/>, dostęp 5.05.2015 r. 
140 A. Sylwestrzak: Kontrola administracji publicznej…, op. cit., s. 38.
141 W ogólnym skrócie chodziło o to, czy i w jakim zakresie uwzględniać zjawiska (fakty) pozytywne stwier-

dzone w kontrolowanych jednostkach.
142 Z. Wiechowski: Fakt kontrolny…, op. cit., s. 59. 
143 T. Owczarek: Fakty – ale jakie?, „Kontrola Państwowa” nr 4/1964, s. 46-50.
144 T. Wałaszkiewicz: „Fakty – ale jakie”? W praktyce, „Kontrola Państwowa” nr 2/1965, s. 65-66. 
145 J. Stępiński: Jeszcze o fakcie…, op. cit., s. 54-56.
146 Z. Sztajerwald: Jeszcze raz „fakty”, ale „jakie”?, „Kontrola Państwowa” nr 2/1965, s. 66-68. 
147 F. Podhorodecki: System  kontroli  w  Ludowej  Republice  Bułgarii, „Kontrola Państwowa” nr 4/1966,  

s. 49-52; J. Wiechno: System kontroli ludowej w Czechosłowacji, „Kontrola Państwowa” nr 1/1967, s. 59-63.
148 Na przykład Z. Sztajerwald: Zarys systemu kontroli…, op. cit., s. 14-20.
149 Na przykład K. Wierzbicki: Niektóre  przesłanki  zmian  w  systemie  kontroli, „Kontrola Państwowa” 

nr 5/1982, s. 21-27. Autor ten nawiązywał do zainicjowanej przez „Kontrolę Państwową” dyskusji na  
temat ogólnych zasad organizacji i funkcjonowania kontroli gospodarczej w „parametrycznym” systemie 
zarządzania (tj. w systemie przewidywanym w założeniach ówczesnej reformy gospodarczej). 
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skupiających się wokół tego, czym jest kon-
trola, postulował analizowanie jej aspek-
tów prakseologicznych, zaliczając naukę 
o kontroli do dziedziny nauk stosowanych. 
Podkreślał też znaczenie należycie opraco-
wanej teorii kontroli dla wyjaśniania wąt-
pliwości powstałych w praktyce kontrol-
nej150. Dla M. Zembatego kontrola to zło-
żona instytucja prawna, której rzetelne ba-
danie wymaga podejścia wielopłaszczy-
znowego, z wykorzystaniem innych nauk, 
na przykład psychologii, statystyki i socjo-
logii (posłużył się nawet terminem „so-
cjologia kontroli”)151. Takie wszechstron-
ne, wielopłaszczyznowe metody badania 
prawa znajdują dziś powszechne uznanie 
jurysprudencji152. 

Do nestorów nauki o kontroli należało-
by zaliczyć, obok dotychczas wymienio-
nych, także K. Wierzbickiego – zwłasz-
cza za analizy wykorzystania metody an-
kietowej w kontroli153 oraz A. Konaszyca 
i S. Kałużnego, którzy badali kontrolę 
z prakseologicznego i psychologicznego 

punktu widzenia154. Stanisław Kałużny 
zajmował się problematyką humani-
zmu w kontroli, w tym etycznymi i wy-
chowawczymi czynnikami służby kon-
trolerskiej oraz pożądanymi postawami 
kontrolerów (m.in. cechami „twórczego 
niezadowolenia” i „twórczego niepoko-
ju”)155. Ciekawe wydają się wyniki jego 
badań z lat 1983–1984, z których wyła-
niała się potrzeba ujednolicenia rozumie-
nia moralnych powinności zawodu kontro-
lera i sformułowanie w tym celu kodek-
su etycznego156. Ponadto wypada wspo-
mnieć o L.Martanie, który wniósł wiele 
cennych uwag do problematyki kryteriów 
kontroli157 oraz E. Iserzonie i jego wnikli-
wym opracowaniu o kontroli związanej 
i swobodnej działalności administracji158. 

Ze współczesnych autorów jako pierw-
szego wymieniłbym wielokrotnie przy-
woływanego już J. Jagielskiego, który pu-
blikuje na łamach „Kontroli Państwowej” 
od 1994 r. i każdy jego artykuł znacząco 
wzbogaca naukę o kontroli. Dużą wartością 

150 M. Zembaty: Z rozważań…, op. cit., s. 62.
151 Tamże, s. 62.
152 Zob. T. Stawecki, P. Winczorek: Wstęp do…, op. cit., s. 17. 
153 K. Wierzbicki: Wykorzystanie metody badań ankietowych, „Kontrola Państwowa” nr 1/1969, s. 63-70; 

O wykorzystaniu metody ankietowej w kontroli raz jeszcze, „Kontrola Państwowa” nr 6/1981, s. 42-46.
154 Na przykład S. Kałużny: Aktywizujące metody doskonalenia kadr kontrolerskich, „Kontrola Państwowa” 

nr 3/1977, s. 67-72; tenże: Kilka uwag o wykorzystywaniu statystyki w kontroli, „Kontrola Państwowa” 
nr 1/1977, s. 82-85; tenże: Niektóre osobowościowe uwarunkowania zawodu kontrolerskiego, „Kontro-
la Państwowa” nr 5/1985, s. 75-79; A. Konaszyc: Niektóre elementy doskonalenia pracy kontrolerskiej, 
„Kontrola Państwowa” nr 1/1974, s. 9-14; tenże: Niektóre problemy dalszego usprawnienia działalności 
jednostek organizacyjnych NIK, „Kontrola Państwowa” nr 8/1974, s. 17-24.

155 „Pracownika kontroli musi bardziej niż kogokolwiek cechować twórcze niezadowolenie czy też twórczy 
niepokój”: Niektóre uwarunkowania sprawności i skuteczności działania kontrolnego, „Kontrola Państwo-
wa” nr 5/1982, s. 44.

156 S. Kałużny: Niektóre osobowościowe uwarunkowania…, op. cit., s. 78-79.
157 Na przykład L. Martan: Celowość  i  legalność  jako  podstawowe  kryteria  kontroli, „Kontrola Państwo-

wa” nr 1/1972, s. 22-29; tenże: O kryteriach kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 4/1971, s. 17-26; tenże: 
W odpowiedzi na próbę interpretacji kryteriów kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 5/1996, s. 137-139.

158 E. Iserzon: Kontrola „związanej” i „swobodnej” działalności administracji. Uwagi na marginesie kompeten-
cji NIK, „Kontrola Państwowa” nr 3/1962, s. 1-14.
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poznawczą charakteryzują się też prace 
M. Niezgódki-Medek, której spektrum 
zainteresowań rozciąga się od zagadnień 
ustrojowych, przez problematykę kryte-
riów kontroli i kompetencji kontrolnych 
NIK, na recenzjach i wspomnieniach koń-
cząc159. Znaczny wkład naukowy jest także 
udziałem E. Jarzęckiej-Siwik – autorki 
ponad dwudziestu artykułów poświęco-
nych głównie wycinkowym problemom 
prawnym związanym z funkcjonowaniem 
NIK, choć niestroniącej od poruszania pro-
blemów szerszych, takich jak skuteczność 
i etyczność działania administracji czy też 
zapobieganie korupcji160. W ostatnich la-
tach pisze wspólnie z B. Skwarką, a efek-
tem ich współpracy naukowej są takie 
opracowania, jak „Dopuszczalność za-
skarżania wyników kontroli NIK – moż-
liwość weryfikacji ustaleń kontrolnych”161 
czy „Rozpatrywanie zastrzeżeń w prak-
tyce – po nowelizacji ustawy o NIK”162. 

Jednak najbardziej duet ten znany jest 
z „Komentarza do ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli”, z którego powszechnie ko-
rzystają kontrolerzy Izby163. 

Na wyróżnienie zasługuje ponadto 
Rafał Padrak, zajmujący się problematy-
ką zasad postępowania kontrolnego NIK 
oraz zgodności przepisów wewnętrznych 
Izby z Konstytucją RP i ustawą o NIK, 
który dał się także poznać jako uczest-
nik polemik ożywiających dyskurs na-
ukowy (w sprawach dwuinstancyjności 
postępowania kontrolnego NIK i udzia-
łu przedstawicieli jednostki kontrolowa-
nej w posiedzeniu zespołu orzekające-
go)164. Teresa Liszcz rozwinęła natomiast 
zagadnienie statusu prawnego kontrolerów, 
w tym ich zatrudnianie, szczególne upraw-
nienia i odpowiedzialność dyscyplinar-
ną165, a JacekMazur wykazał godną podzi-
wu aktywność w badaniu zagadnień kon-
troli w innych krajach, poświęcając temu 

159 Na przykład M. Niezgódka-Medek: Ekspertyza prawna interpretacji pojęć: kryterium legalności, gospodarno-
ści, celowości i rzetelności, zawartych w art. 203 Konstytucji RP i w art. 2 ust.4 oraz art. 5 ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 4/2002 (wydanie specjalne), s. 16-33; taż: Pozycja ustrojowa NIK 
– nowelizacja ustawy o NIK z 2010 r., „Kontrola Państwowa” nr 3/2013, s. 31-41; taż: Recenzja książki Rafa-
ła Padraka „Postępowanie kontrolne NIK. Komentarz”, „Kontrola Państwowa” nr 5/2012, s. 130-133; taż: Był 
moim przewodnikiem w NIK (Wspomnienia o Krzysztofie Krzynówku – Wicedyrektorze Departamentu Praw-
no-Organizacyjnego Najwyższej Izby Kontroli), „Kontrola Państwowa” nr 2/2005, s. 162-164.

160 E. Jarzęcka-Siwik: Jawność warunkiem skutecznego i etycznego działania administracji, „Kontrola Pań-
stwowa” nr 1/2005 (wydanie specjalne), s. 114-137; taż: Prawne instrumenty zapobiegania korupcji, 
„Kontrola Państwowa” nr 2/2006, s. 29-53. 

161 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, „Kontrola Państwowa” nr 4/2013, s. 29-47.
162 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, „Kontrola Państwowa” nr 5/2013, s. 10-31. 
163 Najwyższa  Izba  Kontroli.  Komentarz…, op. cit. E. Jarzęcka-Siwik jest współautorką także innego komentarza:  

E. Jarzęcka-Siwik, T. Liszcz, M. Niezgódka-Medkova, W. Robaczyński: Komentarz do ustawy o Najwyższej Izby Kon-
troli z dnia 23 grudnia 1994 roku (DzU z 1995 r. nr 13 poz. 59 z późn. zm.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.

164 Na przykład R. Padrak: Postępowanie odwoławcze w postępowaniu kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli  
(część I), „Kontrola Państwowa” nr 5/2002, s. 17-40; tenże: Postępowanie odwoławcze w postępowa-
niu  kontrolnym Najwyższej  Izby  Kontroli  (część  II), „Kontrola Państwowa” nr 6/2002, s. 3-26; tenże: 
Udział przedstawicieli jednostki kontrolowanej w posiedzeniu zespołu orzekającego – polemika, „Kontrola  
Państwowa” nr 6/2012, s. 110-116.

165 Na przykład T. Liszcz: Odpowiedzialność  dyscyplinarna  mianowanych  pracowników  Najwyższej  Izby 
Kontroli, cz. II Postępowanie dyscyplinarne, „Kontrola Państwowa” nr 3/1996, s. 15-29; taż: Okresowe 
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około stu artykułów166. Na tymże polu za-
znaczył się także Zbysław Dobrowolski167. 
Uniwersalizm, jeśli chodzi o zakres badań, 
cechował z kolei A. Sylwestrzaka, bowiem 
w jego dorobku znajdują się między innymi 
opracowania historycznoprawne oraz do-
gmatycznoprawne168. Ksiądz prof. Andrzej 
Derdziuk akcentował tymczasem psycho-
logiczne aspekty kontrolowania, stawia-
jąc ważne pytania o odpowiedzialność 
oraz o niezbędne cechy człowieka kon-
trolującego innych169. W „prawno-zarząd-
czym” ujęciu kontroli specjalizuje się Józef 
Płoskonka, który w kilku artykułach uzmy-
sławia, jak szerokie i istotne pole badaw-
cze reprezentuje ta tematyka170. 

Dowodem żywotnego zainteresowa-
nia instytucji kontrolnych, a zwłaszcza 
Najwyższej Izby Kontroli, praworządnym 
współkształtowaniem rzeczywistości spo-
łeczno-prawnej są seminaryjne posiedzenia 

Kolegium NIK, poświęcone wybranym 
problemom działalności państwa (refero-
wane w wydaniach specjalnych „Kontroli 
Państwowej”). Na przykład w 2008 r. poru-
szano temat bezczynności władzy171, a trzy 
lata wcześniej – jawności i przejrzystości 
finansów publicznych172. Cieszy, że do de-
baty prowadzonej przez wybitnych przed-
stawicieli doktryny włączają się także pra-
cownicy Izby, a kierownictwo NIK wyka-
zuje otwartość na praktyczne zastosowa-
nie konkluzji173. Niektóre z seminaryjnych 
posiedzeń Kolegium NIK poświęcone były 
elementarnym zagadnieniom odnoszącym 
się do funkcjonowania Izby i przyczyniały 
się przez to do zintensyfikowania dyskur-
su wokół takich tematów, jak: interpreta-
cja pojęć kryteriów legalności, gospodarno-
ści, celowości i rzetelności; status prawny  
NIKw świetle Konstytucji RP i standar-
dów Unii Europejskiej czy też sytuacja 

 oceny  kwalifikacyjne  mianowanych  pracowników  Najwyższej  Izby  Kontroli, „Kontrola Państwowa” 
nr 6/1995, s. 26-31; taż: Status prawny pracowników NIK – zmiany na przestrzeni lat, „Kontrola Państwo-
wa” nr luty/2014 (wydanie jubileuszowe), s. 113-130. 

166 Na przykład J. Mazur: Najwyższe organy kontroli a komisje parlamentarne (w krajach kandydujących do 
Unii Europejskiej), „Kontrola Państwowa” nr 2/2002, s. 136-153; tenże: Nowa formuła kolegialności naj-
wyższego organu kontroli Bułgarii, „Kontrola Państwowa” nr 3/2011, s. 162-166; tenże: Stany Zjednoczo-
ne: zasady kontroli wewnętrznej dla administracji federalnej, „Kontrola Państwowa” nr 5/2000, s. 125-135.

167 Na przykład Z. Dobrowolski: Działalność informacyjna Głównego Urzędu Obrachunkowego Stanów Zjed-
noczonych, „Kontrola Państwowa” nr 5/2000, s. 136-140.

168 Na przykład A. Sylwestrzak: Izba Obrachunkowa Ukrainy, „Kontrola Państwowa” nr 6/2000, s. 107-118; 
tenże: Dyskusja wokół nowego modelu Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 3/1993, s. 2-7; 
tenże: Utworzenie Najwyższej Izby Kontroli Państwa w 1919 r., „Kontrola Państwowa” nr 1/1994, s. 7-15.

169 A. Derdziuk: Jaki powinien być człowiek, który kontroluje  innych?  (Rozważania na przełomie wieków), 
„Kontrola Państwowa” nr 6/2000, s. 36-44; tenże: Mniej kontroli – więcej odpowiedzialności, „Kontrola 
Państwowa” nr 1/2004, s. 76-82; tenże: Odpowiedzialność, „Kontrola Państwowa” nr 3/2001, s. 69-78.

170 Zob. np. J. Płoskonka: Kontrola  wykonania  zadań,  ocena  dokonań  czy  systemu  zarządzania?, „Kontrola  
Państwowa” nr 6/2007, s. 5-37; tenże: Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, „Kontrola Państwowa” nr 2/2006, 
s. 3-28; tenże: Rzetelność i sprawność działań instytucji publicznych – kontrola zarządcza w ocenie NIK, „Kontrola 
Państwowa” nr 1/2013, s. 39-59; M. Humel-Maciewiczak, A. Nowak-Far: Model kontroli działania organów admi-
nistracji publicznej – wypracowanie coraz lepszych wzorców kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 5/2015, s. 39-56.

171 „Kontrola Państwowa” nr 2/2008 (wydanie specjalne).
172 „Kontrola Państwowa” nr 2/2005 (wydanie specjalne).
173 „Sądzę, że ta interesująca dyskusja powinna zaowocować dalszymi przemyśleniami zarówno dla tych 

z państwa, którzy zajmują się naukowym podejściem do omawianych spraw, jak i dla nas praktyków w wy-
daniu Kontrolnym”: J. Jezierski, „Kontrola Państwowa” nr 2/2008 (wydanie specjalne), s. 84.
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prawna podmiotów podlegających kontroli  
NIK. Nawet jubileusze stanowią okazję do 
refleksji nad rolą Izby w systemie kontroli174. 

Przytoczone przykłady wskazują na to, 
że Najwyższa Izba Kontroli pojmuje swoją 
naczelność nie tylko w kategorii konstytu-
cyjnie zagwarantowanej pozycji ustrojowej, 
ale również przez sprawowanie mecenatu 
naukowego. Znamienne, że taką oto rolę 
Izby, nawet podniesioną do rangi powin-
ności, propagował Julian Gnoiński, piszą-
cy w 1980 r., że „któż bowiem jak nie ta 
właśnie instytucja powinna być głównym 
inspiratorem i rzecznikiem rozwoju myśli 
naukowej i praktycznej w zakresie kon-
troli w naszym kraju”175. Wspierając dys-
kurs naukowy, Izba nie tylko racjonalizuje 
swoje działanie, ale także buduje autory-
tet jako najważniejszy ośrodek sprawujący 
mecenat nad rozwojem nauki o kontroli. 
Obecność na spotkaniach seminaryjnych 
przedstawicieli innych instytucji kontro-
lnych może świadczyć o tym, że akcep-
tują oni wiodącą rolę Izby, a nawet ocze-
kują od niej zapewnienia rozwoju nauki 
o całym systemie kontroli176. Trudno wska-
zać zresztą jakąkolwiek inną instytucję, 
która mogłaby lepiej wypełniać to zadanie.

Nie będzie chyba przesadą, aby wobec 
podanych wyżej przykładów zaintereso-
wania kontrolą wielu wybitnych prawni-
ków stwierdzić, że jesteśmy świadkami 

naturalnego zjawiska specjalizowania się 
działalności prawnonaukowej i wyodręb-
nienia się dyscypliny opracowującej system 
kontroli. Trudno jednoznacznie stwierdzić, 
czy jest to jeszcze „wyodrębniona proble-
matyka naukowa”, czy też już dyscyplina 
naukowa, lecz z całą pewnością można po-
wiedzieć, że znawcy problematyki kontroli 
są przygotowani do podejmowania nowych 
wyzwań. Formalne wyodrębnienie nauki 
o kontroli, to jest opracowanie metodolo-
gicznych i teoretycznych podstaw do dal-
szych badań, zagwarantowałoby ciągłość 
tego rozwoju. Istnieje bowiem potrzeba 
kumulowania efektów prac badawczych 
i ich systematyzowania, ponieważ nadal 
dominują prace badawcze nad wąsko za-
kreślonymi problemami, co przy braku 
scalającej je teorii ogólnej grozi dezinte-
gracją. Należy mieć tu na uwadze ostrze-
żenie Zygmunta Ziembińskiego, że w ta-
kiej sytuacji wysiłki naukowe są ostatecz-
nie mało efektywne, bowiem część z nich 
nie zostaje należycie wykorzystana, jako że 
jest rozproszona po specjalistycznych pu-
blikacjach o trudnym dostępie177. Wobec 
tego warto zintensyfikować prace nad  
należytym „samouświadomieniem meto-
dologicznym” nauki o kontroli, precyzyj-
niejszym formułowaniem zadań badaw-
czych oraz uzgadnianiem metod i tech-
nik badawczych178.

174 Na przykład J. Wojciechowski: Rozważania nad modelem kontroli państwowej, „Kontrola Państwowa”, 
luty 2014 (wydanie jubileuszowe), s. 27-32; M. Sekuła: Reagować na nieprawidłowości, „Kontrola Pań-
stwowa”, luty 2014 (wydanie jubileuszowe), s. 23-24. 

175 S. Kałużny, J. Szczepaniak: Kontrola państwowa…, op. cit., s. 7 (wstęp Juliana Gnoińskiego).
176 Świadczą o tym sygnały, które otrzymałem od innych instytucji kontrolujących w reakcji na mój artykuł  

pt. Rzetelność jako prawne i pozaprawne kryterium kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 4/2014. 
177 Z. Ziembiński: Metodologiczne zagadnienia…, op. cit., s. 268. 
178 Zob. ogólne uwagi Z. Ziembińskiego dotyczące problemów integracji nauk prawnych, [w:] Metodologicz-

ne zagadnienia…, op. cit., s. 268-278.
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Podsumowanie
Nieudane próby wprowadzenia pojęcia 
„nauka o kontroli” mogą wskazywać, że 
takie podejście nie ma racji bytu. Nie nale-
ży się jednak zrażać dotychczasowym bra-
kiem odzewu, gdyż zawiłe bywają losy tego 
typu postulatów. Podobna sytuacja miała 
miejsce w przypadku prawa gospodarcze-
go, kiedy to pierwsze dyskusje o zasadno-
ści jego wyodrębnienia także zakończyły 
się niepowodzeniem. Tymczasem rozwój 
nauki o systematyce prawa już na począt-
ku lat 70. ub. wieku pozwolił doktrynie na 
nowe spojrzenie i rozważenie prawa gospo-
darczego in abstracto, to jest bez przesą-
dzania sprawy jego przedmiotu i zakresu179.  
Wydaje się, że obecny stan zaawansowa-
nia badań nad szeroko pojętą kontrolą jest 
nie mniejszy niż nad prawem gospodar-
czym pół wieku temu. Ponadto, od czasu 
publikacji przez Michała Zembatego arty-
kułu „Z rozważań nad teorią kontroli” na-
stąpił gwałtowny rozwój stosunków spo-
łecznych i prawnych. Choć zostały speł-
nione warunki dopuszczalności wyróżnie-
nia gałęzi „prawo o kontroli”, dyscypliny 
naukowej „nauka o kontroli”, a nawet dys-
cypliny dydaktycznej180, to ostatecznym 
testem będzie stosowalność w piśmien-
nictwie, ponieważ wyodrębnianie gałęzi 
to proces, w którym główną rolę odgrywa 
konsensus znawców zagadnienia.

Zdążył się już ukształtować pokaźny do-
robek naukowy, który można by uznać 
przynajmniej za zalążek nauki o kontroli, 
mimo że zagadnienia kontroli nie należą 
do sfery pierwszoplanowych zaintereso-
wań doktryny181. Przytoczone przykłady 
pojęć stosowanych w literaturze o kontro-
li wskazują, że pomimo wielu obiektyw-
nych trudności, sformułowano już zrębo-
wą, dystynktywną aparaturę pojęciową 
nauki o kontroli. Nie należy jako czyn-
nika dyskwalifikującego traktować tego, 
że kryteria dyferencjacji zarówno prawa 
o kontroli, jak i nauki o kontroli nie zo-
stały jednoznacznie sprecyzowane, skoro 
w każdej gałęzi prawa oraz dyscyplinie na-
ukowej ją opracowującej istnieją rozbież-
ności co do zakresu delimitacji. 

Rolę katalizatora dyskursu odgrywa sama 
NIK, która zaznacza swoją naczelną pozy-
cję ustrojową n a przykład poprzez sprawo-
wanie mecenatu nad naukowym opracowy-
waniem kontroli, między innymi wydając 
dwumiesięcznik „Kontrola Państwowa”. 
Zbliżający się jubileusz stulecia powołania 
NIK wydaje się dobrą okazją do podsumo-
wania i docenienia tego wysiłku. 

dr LESZEK MURAT
Delegatura NIK w Bydgoszczy

179 Por. S. Włodyka: Problem prawa gospodarczego…, op. cit., s. 35. 
180 Zwłaszcza że przedmiot „kontrola administracji” znajduje się w programach wielu kierunków nauczania na 

studiach wyższych i podyplomowych; J. Jagielski: Kontrola administracji…, op. cit., s. 11. 
181 Przynajmniej w całościowym ujęciu: por. J. Jagielski, jw., s. 11.
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