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Z zaciekawieniem przeczytałem opraco-
wanie dr Moniki Nowikowskiej i płk dypl. 
rez. Janusza Cieślaka1, zapraszające do 
dyskusji na temat konieczności dokonania 
zmian w ustawie z 15 lipca 2011 r. o kon-
troli w administracji rządowej2.

Zawarcie problematyki kontroli w admi-
nistracji rządowej w akcie rangi ustawowej 
i ujednolicenie procedury postępowania 
kontrolnego uważam za cenne. Jednocze-
śnie jeszcze przed wejściem w życie ustawy 
o kontroli3, dostrzegałem potrzebę wielu 
zmian, choć najczęściej w innych obsza-
rach, niż wskazane w artykule. Odniosę 
się też do poruszonych kwestii, zachowując 
kolejność problemów w polemice przedsta-
wionej na łamach „Kontroli Państwowej”.

Autorzy opracowania wskazali na wstę-
pie, że ustawodawca w dyspozycji art. 18 

1	 J.	Cieślak,	M.	Nowikowska:	O potrzebie zmian w ustawie o kontroli w administracji rządowej – uwagi de 
lege ferenda,	„Kontrola	Państwowa”	nr	4/2015,	s.	183-189.

2	 Dz.U.	nr	185	poz.	1092	– zwana	dalej	„ustawą	o	kontroli”.
3	 Ustawa	została	opublikowana	w	Dzienniku	Ustaw	6.9.2011	r.
4 Słownik języka polskiego,	PWN,	Warszawa	1979,	t.	II,	s.	735.	
5	 Ponadto	zarządzający	kontrolę,	również	na	wniosek	kontrolera	(kierownika	komórki	do	spraw	kontroli),	

będzie	mógł	włączyć	w	skład	zespołu	kontrolerów,	pracowników	organów	 i	 jednostek	organizacyjnych	
niższego	szczebla	(w	uzgodnieniu	z	organem	lub	kierownikiem	jednostki	organizacyjnej	lub	komórki	orga-

ust. 1 ustawy o kontroli popełnił błąd, 
polegający na posłużeniu się zwrotem „jed-
nostek organizacyjnych podporządkowa-
nych”, zamiast „jednostek organizacyjnych 
podległych”, tak jak ma to miejsce w art. 1 
ustawy o kontroli. 

Należy wskazać, iż w języku polskim4  
jest wprawdzie dopuszczalne zamienne 
stosowanie takiego nazewnictwa; wyraz 
„podległy” jest także rozumiany jako „pod-
porządkowany komuś”, ale słusznie został 
wskazany brak konsekwencji ustawodaw-
cy, w kontekście treści art. 1 pkt 1 ustawy 
o kontroli. Taka sytuacja jest według mnie 
nieprawidłowością wynikającą z nie-
właściwego opracowania redakcyjnego 
w projekcie ustawy o kontroli z 9 lutego 
2011 r., na podstawie prawidłowego za-
łożenia do projektu5 tego aktu prawnego, 
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z którego skorzystano w projekcie z maja 
2011 r.6, a następnie w samej ustawie. 
Takie działania projektodawców oraz na-
stępczo ustawodawcy stanowią naruszenie 
obowiązujących przepisów prawa7, jednak 
wydaje się, że ewentualna „kosmetyczna” 
nowelizacja nie będzie miała większego 
wpływu na stosowanie tego przepisu, 
oprócz znaczenia porządkującego.

Odnosząc się natomiast do postulatów 
doprecyzowania formy zawiadomienia 
o kontroli i określenia podmiotu zobo-
wiązanego do jego przesłania, w kontek-
ście regulacji zawartej w art. 20 ustawy 
o kontroli, mającego oprócz ewentualnych 
rozbieżności interpretacyjnych rzutować 
na zróżnicowanie sfery praw i obowiązków 
podmiotów kontrolowanych, jak i zamia-
ny określenia „czas trwania” na „termin 
realizacji”, wydają mi się nietrafne.

Moim zdaniem, ustawodawca wyka-
zał się daleko idącą ostrożnością i z tych 
względów uczynił ten przepis jak najbar-
dziej uniwersalnym, aby mógł być jak naj-
skuteczniej stosowany w miarę możliwości 
czasowych i technicznych kierownika jed-
nostki kontrolującej lub kierownika ko-
mórki do spraw kontroli bądź kontrolera. 
Dlatego sądzę, że ograniczanie uprawnień 
wymienionych wyżej podmiotów do zawia-
domienia kierownika jednostki kontrolo-
wanej o planowanej kontroli oraz samej 

nizacyjnej,	w	której	pracownik	jest	zatrudniony)	– pkt	5.18.	zdanie	pierwsze	Projektu	założeń	do	projektu	
ustawy	o	kontroli	w	administracji	rządowej	z	września	2010	r.,	s.	25.

6	 Projekt	ustawy	o	kontroli	w	administracji	rządowej	(druk	sejmowy	nr	4218	z	19.5.2011	r.).
7	 Do	oznaczenia	jednakowych	pojęć	używa	się	jednakowych	określeń,	a	różnych	pojęć	nie	oznacza	się	tymi	

samymi	określeniami	–	ówcześnie	§	10	Zasad	 techniki	prawodawczej,	 stanowiących	 załącznik	do	 roz-
porządzenia	Prezesa	Rady	Ministrów	z	20.6.2002	r.	w	sprawie	„Zasad	techniki	prawodawczej”	(Dz.U.	
nr	100	poz.	908),	obecnie	ten	sam	przepis	(Dz.U.	z	2016	r.	poz.	283).

8	 Art.	32	ust.	3	ustawy	o	kontroli.
9	 Art.	52	ust.	3	ustawy	o	kontroli.

formy powiadomienia (pisemnej, w tym 
za pośrednictwem dostępnych środków 
technicznych, np. telefaksu, poczty elek-
tronicznej; ustnej, np. za pomocą łączności 
telefonicznej lub audiowizualnej), wydaje 
się chybione. Oczywiście istotne jest przy 
tym, aby to powiadomienie następowało 
możliwie jak najwcześniej, chyba że będzie 
to ze szkodą dla planowanych czynności 
kontrolnych. 

Natomiast w przypadku powiadomień 
ustnych, dla zachowania zasady pisem-
ności postępowania kontrolnego, nie bez 
znaczenia pozostaje następcze udoku-
mentowanie tego faktu w formie notatki 
służbowej8. Generalną zasadą w tym 
przypadku będzie skuteczność powiado-
mienia, a nie formalizm tej instytucji, tym 
bardziej, że dopuszcza się w przypadku 
kontroli uproszczonych nawet sytuację 
odstąpienia od tej procedury, jeśli nie było 
możliwości wcześniejszego powiadomie-
nia kierownika jednostki kontrolowanej 
o terminie przeprowadzenia kontroli9.

Nie widzę przy tym poważniejszego za-
grożenia dla praw i obowiązków jednostek 
kontrolowanych. W kwestii odmiennego 
kształtowania się tej sfery, będzie ona bar-
dzo często różnicowana w zależności od 
konkretnych okoliczności podjęcia danej 
kontroli (częściej będzie to następowało 
w tzw. kontrolach doraźnych – nieobjętych 
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okresowym planem kontroli, podejmowa-
nych najczęściej w trybie uproszczonym) 
oraz wypracowanych przez jednostki kon-
trolujące metod postępowania. Natomiast 
odnośnie do użytego w ustawie o kontroli 
terminu „czas trwania” i postulowanego 
zastosowania w zamian sformułowania 
„termin realizacji”, w wyniku dokona-
nej wykładni językowej obu pojęć10 nie 
dostrzegam różnic, które pozwalałyby po-
twierdzić postawioną tezę, iż czas trwania 
może być rozumiany jako liczba dni kon-
troli, a termin realizacji będzie określał 
datę jej rozpoczęcia i zakończenia, zaś 
naprzemiennie już nie. 

Odnosząc się do krytycznej oceny, 
jeśli chodzi o obciążanie kierowników 
jednostek kontrolujących wymienionych 
w art. 5 ust. 3 ustawy o kontroli11 pew-
nymi czynnościami materialno-technicz-
nymi, takimi jak obowiązek przekazania 
projektu wystąpienia pokontrolnego, czy 
prawo sprostowania w takim projekcie, 
w każdym czasie, z urzędu lub na wnio-
sek kierownika jednostki kontrolowanej, 
błędów pisarskich lub innych oczywistych 
omyłek12, uważam że nie można ich uznać 
za nieprawidłowe.

Sądzę, że z całą pewnością nie są to roz-
wiązania stojące w sprzeczności z treścią 
art. 37 ustawy o kontroli13. Wobec tego, 

10 Słownik języka polskiego,	PWN,	Warszawa	1978,	t.	I,	s.	330	oraz	Słownik języka polskiego,	PWN,	War-
szawa	1981,	t.	III,	s.	27,	494	i	539.

11	 Kierownikiem	 jednostki	 kontrolującej	 jest	Prezes	Rady	Ministrów,	Szef	Kancelarii	Prezesa	Rady	Mini-
strów,	 minister,	 kierownik	 urzędu	 centralnego,	 przewodniczący	 komitetu	 wchodzącego	 w	 skład	 Rady	 
Ministrów,	wojewoda	albo	osoba,	która	zgodnie	z	przepisami	określającymi	ustrój	jednostki	jest	odpowie-
dzialna	za	działalność	tej	jednostki	i	uprawniona	do	jej	reprezentowania.

12	 Patrz	–	art.	38	i	41	ustawy	o	kontroli.
13 Stanowi	on,	iż	projekt	wystąpienia	pokontrolnego	podpisują	kontroler	i	kierownik	komórki	do	spraw	kontroli.
14	 Dz.U.	z	2016	r.	poz.	23,	ze	zm.

skoro projekt wystąpienia pokontrolne-
go zostaje sporządzony przez kontrolera 
bądź zespół kontrolerów i zatwierdzony 
w takim kształcie w ramach nadzoru 
służbowego przez kierownika komórki 
do spraw kontroli, to niecelowe wydaje 
się przesyłanie przez niego tego dokumentu 
do kierownika jednostki kontrolowanej. 
I dlatego zasadne jest, aby przesyłającym 
dokument zatwierdzony przez kierownika 
komórki do spraw kontroli był kierownik 
jednostki kontrolującej. 

W podobny sposób podchodzę do prosto-
wania błędów pisarskich lub innych oczy-
wistych omyłek w ustalonym i zatwierdzo-
nym przez kierownika komórki do spraw 
kontroli projekcie wystąpienia pokontrol-
nego. Skoro już kontroler i kierownik ko-
mórki zalegalizowali wymieniony doku-
ment zawierający błędy pisarskie lub inne 
oczywiste omyłki, to zatwierdzenia zmian 
również powinien dokonać kierownik jed-
nostki kontrolującej, w ramach nadzoru 
nad podległymi mu pracownikami. Choć 
w tym przypadku można byłoby także 
optować za rozwiązaniami stosowanymi 
w ustawie z 14 czerwca 1960 r. − Ko-
deks postępowania administracyjnego14 
(oczywiście niemającymi zastosowania do 
postępowania kontrolnego w administracji 
rządowej w tym zakresie), ale i tak moim 
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zdaniem doprowadziłoby to do zbieżnych 
rozwiązań. Bazując na art. 113 ustawy15, 
jeśli przypisałoby się uprawnienie do 
sprostowania kierownikowi komórki do 
spraw kontroli na wzór określony w § 1 
i zakładając, że na mocy § 3 przysługi-
wałoby zażalenie na to sprostowanie, to 
sprawa ostatecznie spoczęłaby w rękach 
kierownika jednostki kontrolującej, jako 
nadrzędnego nad kierownikiem do spraw 
kontroli. 

Dodatkowo można wskazać, że przy-
jęte przez ustawodawcę rozwiązania 
w art. 38 i art. 41 ustawy o kontroli były 
kwestionowane już na etapie uzgodnień 
międzyresortowych, m.in. przez Minister-
stwo Gospodarki (co do obu artykułów) 
i przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (co do art. 41 ustawy) 
tak samo jak wnioskowane zmiany16. 
Jednak nie zostały uwzględnione, gdyż 
były sprzeczne z założeniami do projektu 
ustawy o kontroli17. 

Z powyższych względów uważam, że nie 
można poprzeć wniosku de lege ferenda 
dotyczącego zastąpienia w art. 38 i 41 
ustawy o kontroli kierownika jednostki 
kontrolującej kierownikiem do spraw 
kontroli. Wynika to również z faktu, że 
istnieje powszechnie stosowana praktyka 
cedowania uprawnień na podstawie prze-
pisów ustawowych, statutowych, czy regu-
laminów urzędowych. To w konsekwencji 
sprawia, iż decydentem w przedmiotowej 

15	 §	1.	Organ	administracji	publicznej	może	z	urzędu	lub	na	żądanie	strony	prostować	w	drodze	postanowie-
nia	błędy	pisarskie	i	rachunkowe	oraz	inne	oczywiste	omyłki	w	wydanych	przez	ten	organ	decyzjach.	(...)	
§	3.	Na	postanowienie	w	sprawie	sprostowania	i	wyjaśnienia	służy	zażalenie.

16	 Pkt	7-8	i	182	Uwag	do	projektu	ustawy	o	kontroli	w	administracji	rządowej	z	9.2.2011	r.
17	 Pkt	5.28.	ppkt	2-3	Projektu	założeń	...,	op.	cit.	s.	30.

sprawie będzie kierownik jednostki kon-
trolującej i w jego gestii pozostanie decy-
zja o pozostawieniu wyłącznie dla siebie 
albo upoważnieniu do danych czynności 
podległych mu pracowników (np. kierow-
nika komórki do spraw kontroli). Dlatego 
rozważania na ten temat wydają mi się 
nieco bezprzedmiotowe.

Autorzy opracowania wskazali także, 
iż ustawodawca w art. 42 ust. 4 usta-
wy przewidział możliwość odwołania 
się kierownika jednostki kontrolowanej 
do kierownika jednostki kontrolującej, 
w przypadku odrzucenia wniesionych 
przez niego zastrzeżeń, natomiast nie 
wziął pod uwagę takiego uprawnienia 
w odniesieniu do zastrzeżeń oddalonych. 
Podkreślili przy tym, że odrzucenie za-
strzeżeń następuje wyłącznie z przyczyn 
formalnych, a w stosunku do stanowiska 
kierownika komórki kontroli, oddalające-
go zastrzeżenia co do meritum, stanowisko 
to nie podlega instancyjności, naruszając 
w ten sposób zasadę dwuinstancyjności. 
Dodatkowo zauważyli, że zgodnie z art. 42 
ust. 1 ustawy o kontroli, kierownik ko-
mórki do spraw kontroli może odrzucić 
zastrzeżenia, uwzględnić je w całości 
lub w części bądź je oddalić, a przepisy 
ustawy nie precyzują, czy w rezultacie roz-
patrzenia zastrzeżeń ma powstać jeden 
dokument – stanowisko wobec wniesionych 
zastrzeżeń, czy odrębne stanowiska wobec 
oddalonych i uwzględnionych zastrzeżeń, 
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co sugeruje art. 45 ust 2 i art. 46 ust. 2 
ustawy o kontroli. Z powyższych względów 
wnieśli o wprowadzenie w treści art. 42 
ust. 4 ustawy unormowania określającego 
uprawnienie kierownika jednostki kontro-
lowanej do odwołania się do kierownika 
jednostki kontrolującej także od oddalenia 
zastrzeżeń. Jednocześnie wyrazili opinię, 
iż ogólną zasadą powinno być sporządze-
nie stanowiska wraz z uzasadnieniem wo-
bec wszystkich wniesionych zastrzeżeń, 
jako jednego dokumentu, który przesyła 
się kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Jeśli chodzi o rozpatrywanie zastrzeżeń 
do projektu wystąpienia pokontrolnego 
zgadzam się, iż ustawodawca nie zachował 
zasady dwuinstancyjności w odniesieniu 
do zastrzeżeń oddalonych. Na podstawie 
normy zawartej w art. 42 ustawy o kon-
troli umożliwił rozpatrzenie prawidłowo 
wniesionych zastrzeżeń. Zagwarantował 
przy tym dwuinstancyjną weryfikację 
w przypadku odrzucenia zastrzeżeń przez 
kierownika do spraw kontroli. Zakładając, 
że odrzucenie to nastąpiło niezgodnie ze 
stanem faktycznym, może to zostać sko-
rygowane przez zarządzającego kontro-
lę kierownika jednostki kontrolującej18. 
Skoro zastrzeżenia zostały wniesione 
zgodnie z wymogami ustawowymi i będą 
rozpatrywane przez kierownika do spraw 
kontroli, należałoby ich treściom zagwa-
rantować również taką samą ochronę, jak 
w wypadku odrzucenia zastrzeżeń. Moim 
zdaniem, w tej sytuacji kierownik komórki 

18	 Art.	42	ust.	4	i	5	ustawy	o	kontroli.
19	 Zasady	kontradyktoryjności,	prawdy	obiektywnej,	pisemności	i	podmiotowości	zostały	opisane	w	pkt	III.4.	

Standardów	kontroli	w	administracji	rządowej	z	10.2.2012	r.	
20	 Patrz	także	–	K.	Lewandowska,	T.	Lewandowski:	Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz,	

Lexis	Nexis,	Warszawa	2013,	s.	121-122.

do spraw kontroli powinien zająć stano-
wisko dotyczące oddalonych zastrzeżeń, 
od któ rego przysługiwałoby odwołanie na 
wzór trybu określonego w art. 42 ust. 4 i 5 
ustawy o kontroli, w sprawie odrzucenia 
zastrzeżeń. W trosce o zachowanie wszyst-
kich podstawowych zasad postępowania 
kontrolnego19, byłbym skłonny optować za 
przyjęciem takiego samego trybu, nawet 
w przypadkach uwzględnienia zastrzeżeń 
w całości albo w części. Częściowa bądź 
pełna aprobata wniesionych zastrzeżeń do 
projektu nie gwarantuje bowiem całkowitej 
akceptacji treści tego dokumentu przez 
kierownika kontrolowanego podmiotu, 
a w szczególności uzasadnienia jego roz-
strzygnięcia, które będzie miało kluczowy 
wpływ na ostateczny kształt wystąpienia 
pokontrolnego.

Bezsprzecznie należy zgodzić się, iż 
art. 45 ust. 2 ustawy o kontroli został 
dość nieudolnie skonstruowany, mimo 
precyzyjnego brzmienia art. 45 ust. 1 
ustawy. Wynikało to najprawdopodobniej 
z tego, że jeśli w ogóle przyjęto zastrzeżenia 
i uwzględniono je w całości albo w części, 
to wnoszącego je najbardziej powinno in-
teresować stanowisko wobec oddalonych 
zastrzeżeń. Jednakże w rzeczywistości po-
winno ono odnosić się zarówno do kwestii 
przyjęcia zastrzeżeń do rozpatrzenia, na-
stępnie ich uwzględnienia w całości albo 
w części bądź ich oddalenia20. Dlatego 
postulat de lege ferenda co do zespolenia 
treści ust. 1 i 2 art. 45 ustawy o kontroli 
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jest jak najbardziej uzasadniony, przy 
jednoczesnym niezawężaniu tytułu za-
jętego stanowiska tylko wobec oddalonych 
zastrzeżeń. Przy czym, na podstawie regu-
lacji art. 45 ust. 1 ustawy nie dostrzegam 
uzasadnienia do zajmowania odrębnych 
stanowisk wobec oddalonych i uwzględ-
nionych zastrzeżeń, skoro jest w nim wska-
zane, że należy zająć stanowisko wobec 
wniesionych zastrzeżeń.

Również w pełni zgadzam się, że unor-
mowanie zawarte w art. 46 ust. 2 ustawy 
o kontroli: „W przypadku uwzględnienia 
zastrzeżeń wystąpienie pokontrolne spo-
rządza się na podstawie projektu wystą-
pienia pokontrolnego oraz stanowiska 
kierownika komórki do spraw kontroli 
wobec oddalonych zastrzeżeń”, jest niepra-
widłowe i powinno brzmieć: „W przypad-
ku uwzględnienia zastrzeżeń wystąpienie 
pokontrolne sporządza się na podstawie 
projektu wystąpienia pokontrolnego 
oraz stanowiska kierownika komórki do 
spraw kontroli wobec uwzględnionych  
zastrzeżeń”21. 

Jeszcze przed wejściem w życie usta-
wy o kontroli próbowałem ustalić gene-
zę powstania tego przepisu22. Jednakże 
nie uzyskałem konkretnej informacji 
z Rządowego Centrum Legislacji, oprócz 
stwierdzenia, że w takim kształcie pro-
jekt ustawy o kontroli został zatwierdzo-

21 M.	Bednarczyk:	Nowe regulacje prawne w zakresie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w administracji rzą-
dowej na przykładzie resortu spraw wewnętrznych, przez pryzmat kontroli  instytucjonalnej w Policji (stan 
prawny na 1 stycznia 2012 r.),	[w:]	H.	Januszek,	S.	Gembara	(red.),	„Kontrola”,	DRUKMAR,	Poznań	2012.

22	 Wniosek	do	Rządowego	Centrum	Legislacji	o	udostępnienie	informacji	publicznej	z	10.11.2011	r.
23	 Pismo	Dyrektora	Departamentu	 Prawa	Administracyjnego	Rządowego	Centrum	 Legislacji,	 l.dz.	 RCL.

DPA.	561-131/11,	z	17.11.2011	r.
24	 Art.	47	ust.	2	projektu	ustawy	o	kontroli	z	9.2.2011	r.
25	 Pkt	244	uwag	do	projektu	ustawy	o	kontroli	z	9.2.2011	r.
26	 Art.	47	ust.	2	projektu	ustawy	o	kontroli	(druk	sejmowy	nr	4218	z	19.5.2011	r.).

ny przez Radę Ministrów na posiedzeniu 
10 maja 2011 r. i nie trwają już żadne 
prace legislacyjne23. W związku z po-
wyższym, analizując proces legislacyjny 
ustaliłem, że do nieprawidłowej zmiany 
treści tego unormowania doszło w ra-
mach wnoszonych poprawek do projektu 
ustawy o kontroli z 9 lutego 2011 r. Miał 
on wówczas brzmienie: „W przypadku 
uwzględnienia zastrzeżeń, wystąpienie 
pokontrolne sporządza się na podstawie 
projektu wystąpienia pokontrolnego oraz 
stanowiska kierownika komórki do spraw 
kontroli uwzględniającego zastrzeżenie.”24. 
Wprawdzie w ramach uzgodnień między-
resortowych Kancelaria Prezesa Rady Mi-
nistrów wniosła propozycję, aby zapisano, 
że: „Wystąpienie pokontrolne sporządza 
się na podstawie projektu wystąpienia 
pokontrolnego i stanowiska w sprawie 
wniesionych zastrzeżeń”, co miało zostać 
częściowo uwzględnione przez Rządowe 
Centrum Legislacji25, niemniej w zatwier-
dzonym projekcie ustawy o kontroli przepis 
ten ostatecznie uzyskał treść: „W przypad-
ku uwzględnienia zastrzeżeń wystąpienie 
pokontrolne sporządza się na podstawie 
projektu wystąpienia pokontrolnego oraz 
stanowiska kierownika komórki do spraw 
kontroli wobec oddalonych zastrzeżeń.”, 
tożsamą z obecnym brzmieniem art. 46 
ust. 2 ustawy o kontroli26. Skoro nie wy-
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eliminowano tego na etapie legislacyjnym, 
tak nielogicznie skonstruowany przepis 
powinien zostać pilnie zmieniony przez 
ustawodawcę.

Autorzy artykułu dostrzegli także po-
trzebę doprecyzowania przepisu art. 46 
ust. 1 ustawy, w którym ich zdaniem po-
minięto instytucję „odrzucenia zastrze-
żeń”, jako jednego z elementów, który daje 
podstawę do sporządzenia wystąpienia 
pokontrolnego na podstawie niezmienionej 
treści projektu wystąpienia. Zakwestio-
nowali także prawidło wość użycia nie-
zdefiniowanego wcześniej sfor mułowania 
„nieuwzględnienie wszy stkich zastrzeżeń”, 
zamiast pojęcia „oddalenie zastrzeżeń” 
– już zastosowanego w ustawie. 

Odnośnie do pierwszej uwagi chciałbym 
wskazać, że wprowadzenie tylko sformu-
łowania „odrzucenie zastrzeżeń”, byłoby 
określeniem niepełnym. Dopuszczałoby 
bowiem do sporządzenia wystąpienia 
pokontrolnego tylko na podstawie treści 
projektu wystąpienia, jeszcze na etapie 
odrzucenia zastrzeżeń przez kierownika 
komórki do spraw kontroli27, pomimo przy-
sługującego prawa odwołania do kierowni-
ka jednostki kontrolującej28. Z powyższych 
względów nie wystarczy wprowadzenie 
określenia „odrzucenie zastrzeżeń”, po-
trzebne jest także dodanie sformułowania 
„odrzucenia zastrzeżeń bez wniesienia 
odwołania” oraz „podtrzymania odrzu-
cenia zastrzeżeń w wyniku wniesionego 
odwołania”.

27	 Art.	42	ust.	2	pkt	1	ustawy	o	kontroli.
28	 Art.	42	ust.	4	ustawy	o	kontroli.
29	 Patrz	–	przypis	dolny	do	przypisu	7.
30	 Art.	47	ust.	1	projektu	ustawy	o	kontroli	z	9.2.2011	r.

Natomiast co do niekonsekwentne-
go zastosowania w kwestionowanym 
przepisie terminu „nieuwzględnienia 
wszystkich zastrzeżeń” zamiast „odda-
lenia zastrzeżeń” uważam, że ponownie 
zostały złamane zasady techniki prawo-
dawczej29 i to także w trakcie procesu 
legislacyjnego. W pierwotnym projekcie 
ustawy o kontroli30 zostało bowiem użyte 
właściwsze sformułowanie „oddalenie 
wszystkich zastrzeżeń”. W tym przypad-
ku niekonsekwencja jest na tyle istotna, 
że wymaga ingerencji ustawodawcy, aby 
brzmienie omawianego przepisu nie do-
prowadzało do ewentualnych błędnych 
interpretacji.

W opracowaniu podniesiono również, 
że zgodnie z dyspozycją art. 46 ust. 3 
pkt 1 ustawy o kontroli „wystąpienie po-
kontrolne w razie potrzeby uzupełnia się 
o zalecenia lub wnioski, dotyczące usunię-
cia nieprawidłowości lub usprawnienia 
funkcjonowania jednostki kontrolowanej”, 
która − według M. Nowikowskiej i J. Cie-
ślaka − powinna zostać zmieniona. Zda-
niem autorów obecne brzmienie nakazuje 
uzupełnienie wystąpienia pokontrolnego 
o wnioski lub zalecenia, co oznacza, iż nie 
ma możliwości jednoczesnego zawarcia 
w wystąpieniu pokontrolnym wniosków 
i zaleceń. Dodatkowo autorzy wskazali, co 
należy rozumieć pod pojęciem „zalecenia” 
i „wnioski”, ponieważ różnice między nimi 
niejednokrotnie nie są dostrzegane przez 
kontrolerów.
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W wyniku powyższej interpretacji po-
pełniono błąd logiczny, gdyż zastosowany 
spójnik „lub” stanowi alternatywę łącz-
ną31. Z tego względu istnieje możliwość 
uzupełnienia wystąpienia pokontrolnego 
o same zalecenia, o same wnioski albo 
o zalecenia i wnioski. Jest to bezsporne 
zarówno na gruncie logiki matematycz-
nej, jak i prawniczej. Nie odniosłem się 
natomiast do spostrzeżeń dotyczących 
znaczenia pojęć „zalecenia” i „wnioski”, 
z uwagi na raczej niepolemiczny charakter 
tej części opracowania. W mojej ocenie 
jednak kontrolerzy należą do kręgu osób 
najrzadziej mylących te pojęcia, w porów-
naniu z innymi podmiotami uczestniczą-
cymi w postępowaniu kontrolnym.

Autorzy artykułu wyrazili także wąt-
pliwości, że ustawodawca nie wskazał 
żadnej procedury określającej postępowa-
nie w przypadku konieczności wniesienia 
istotnych zmian do projektu wystąpienia 
pokontrolnego, w wyniku przeprowadze-
nia dodatkowych czynności, o których 
mowa w art. 43 ustawy o kontroli. Ich 
zdaniem, należałoby przyjąć, że jeżeli 
w następstwie dodatkowych czynności 
sprawdzających nastąpi istotna zmiana 
projektu wystąpienia pokontrolnego, kie-
rownik jednostki kontrolowanej otrzymuje 
nowy, poprawiony projekt wystąpienia, 
wraz z prawem zgłoszenia do niego zastrze-
żeń. W wypadku przyjęcia odmiennego 
stanowiska, to jest uzupełnienia wystą-

31	 Patrz	także	–	wyrok	NSA	sygn.	I	OSK	2528/12	z	16.1.2013	r.	
	 <	http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/	01050CA57A>.
32 W	 opracowaniu	 używano	 zamiennie	 zamiast	 „dodatkowych	 czynności	 kontrolnych”	 terminu	 „dodatkowe	

czynności	sprawdzające”,	od	czego	odstąpiłem	z	uwagi	na	nieokreśloność	tego	terminu	w	ustawie	o	kontroli.	
33	 Art.	46	ust.	2	ustawy	o	kontroli.	
34	 Art.	40	ust.	1	albo	ust.	2	ustawy	o	kontroli.	

pienia o nowe treści, kierownika jednostki 
kontrolowanej pozostawia się bez prawa 
wniesienia zastrzeżeń do nowego brzmie-
nia dokumentu pokontrolnego32. Za takim 
rozwiązaniem miałby przemawiać prymat 
zasady prawdy obiektywnej w postępo-
waniu kontrolnym.

Odnosząc się do powyższych uwag, nie 
uważam, że powinny pojawiać się wąt-
pliwości w związku z przeprowadzaniem 
dodatkowych czynności kontrolnych, a je-
dynie w kontekście ustalania ostatecznej 
wersji projektowanego wystąpienia pokon-
trolnego – akceptowanego zarówno przez 
podmiot kontrolujący, jak i kontrolowany. 
Ustawodawca przewidział możliwość inge-
rencji kierownika jednostki kontrolowanej 
w treść projektu wystąpienia pokontrolne-
go, która może znaleźć odzwierciedlenie 
w wystąpieniu pokontrolnym33. Taki tryb 
jest uznawany powszechnie jako zapewnia-
jący zachowanie nie tylko zasady prawdy 
obiektywnej, ale przede wszystkim kon-
tradyktoryjności. Jeśli doszło do etapu 
rozpatrywania zastrzeżeń, to znaczy, że 
zostały wniesione we właściwym terminie 
i przez uprawnioną osobę34. Zastrzeżenia 
do projektu wystąpienia pokontrolnego 
rozpatruje kierownik komórki do spraw 
kontroli albo na podstawie dotychczas 
zgormadzonego materiału dowodowego, 
albo po przeprowadzeniu dodatkowych 
czynności przez kontrolera − jeśli są ko-
nieczne − lub po uzyskaniu żądanych do-
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kumentów bądź pisemnych wyjaśnień od 
pracowników jednostki kontrolowanej35.  
W związku z powyższym, ewentualna 
konieczność zmiany treści projektu wy-
stąpienia pokontrolnego nie może być każ-
dorazowo utożsamiana z koniecznością 
podejmowania dodatkowych czynności 
kontrolnych. 

Abstrahując zatem od samego uzyskania 
dodatkowych dowodów w postępowaniu 
kontrolnym, przypuszczam, że chodziło 
generalnie o wykazanie, że ustawodawca 
nie zapewnił możliwości dalszej ingerencji 
w treść projektu wystąpienia pokontrol-
nego, jeśli dokonane w nim zmiany nie są 
akceptowane przez kierownika jednostki 
kontrolowanej. Jeżeli zatem przyjmie-
my, iż chodzi tylko o kolejną możliwość 
wpłynięcia na treść projektu wystąpienia 
pokontrolnego, to i tak nie da to żadnej 
gwarancji uzyskania pożądanego efektu 
przez kierownika jednostki kontrolowanej, 
skoro zostanie utrzymane uprawnienie 
kierownika komórki kontroli do oddalenia 
zastrzeżeń, bez zapewnienia możliwości 
odwołania się od tego rozstrzygnięcia. 
Wtedy tryb odwoławczy zostaje przecież 
przerwany, a treść projektu wystąpie-
nia pokontrolnego stanie się ostateczna 
(pomijając kwestie prawa kierownika 
jednostki kontrolującej do dokonywania 
sprostowania w projekcie wystąpienia 
pokontrolnego, w każdym czasie, z urzę-
du lub na wniosek kierownika jednostki 
kontrolowanej, błędów pisarskich lub in-
nych oczywistych omyłek36). Moim zda-

35	 Art.	42	ust.	1	i	2	pkt	2,	art.	43	i	art.	44	ustawy	o	kontroli.
36	 Art.	41	ustawy	o	kontroli.
37	 Art.	52	ust.	5	ustawy	o	kontroli.	

niem, takiej gwarancji nie daje również 
uwzględnienie zastrzeżeń w całości albo 
w części, gdyż treść dokonanych zmian, 
która miała spowodować ich uwzględnie-
nie może okazać się niezadawalająca lub 
wręcz nieakceptowalna. Powracamy tu do 
niezachowania zasady dwuinstancyjności 
− i to nie tylko przy oddaleniu zastrzeżeń 
− co było omawiane wcześniej. 

Autorzy opracowania zwrócili również 
uwagę na brak możliwości wniesienia 
zastrzeżeń przez kierownika jednostki 
kontrolowanej do treści sprawozdania 
z kontroli przeprowadzonej w  trybie 
uproszczonym. Według ich opinii ustawo-
dawca zagwarantował mu jedynie prawo 
przedstawienia stanowiska w ciągu trzech 
dni od otrzymania tego dokumentu37, 
a analiza treści art. 52 ustawy o kontroli 
nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy 
na tej podstawie można dokonać zmiany 
treści sprawozdania z kontroli. Dalej jed-
nak wskazują, że obecne rozwiązanie w za-
kresie, w jakim odbiera kontrolowanemu 
prawo wniesienia zastrzeżeń do sprawoz-
dania z kontroli, pozostaje w sprzeczności 
z zasadami kontradyktoryjności, prawdy 
obiektywnej, jak również jedną z podsta-
wowych zasad wyrażonych w Konstytu-
cji RP – prawem jednostki do żądania 
usunięcia informacji nieprawdziwych lub 
niepełnych. Z powyższych względów kry-
tycznie zostało ocenione przyznanie przez 
ustawodawcę prymatu zasadzie szybkości 
i efektywności postępowania nad zasadą 
prawdy obiektywnej, pomimo jej wiodące-
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go charakteru. Dlatego też sformułowano 
kolejny postulat de lege ferenda − wprowa-
dzenia w ustawie o kontroli mechanizmu 
umożliwiającego kierownikowi jednostki 
kontrolowanej wniesienie zastrzeżeń oraz 
zmiany treści sprawozdania z kontroli 
w trybie uproszczonym.

Odnosząc się do tej opinii, przedstawię 
problem z punktu widzenia zarządzającego 
kontrolę oraz podmiotu kontrolowanego.

Przyjmując punkt widzenia zarządzają-
cego kontrolę, należałoby zanegować pro-
pozycję zmian postępowania kontrolnego 
w trybie uproszczonym właśnie z uwagi na 
jego cel, czyli dostarczenie kierownikowi 
jednostki kontrolującej potrzebnych infor-
macji w szczególnych sprawach lub pilnie, 
np. w celu sprawdzenia tych zawartych 
w skargach i wnioskach, czy dokonania 
analizy dokumentów otrzymanych od kon-
trolowanych. Wychodząc z założenia, że 
jeśli większość zasad postępowania kon-
trolnego, takich jak zasada bezstronności 
i obiektywizmu, pisemności, jawności, 
planowości, minimalizowania dolegli-
wości czynności kontrolnych, a także 
w nieco węższym wymiarze podmioto-
wości, kontradyktoryjności i prawdy 
materialnej38 (z uwagi na ograniczony 
zakres wynikający z braku możliwości 
bezpośredniego zakwestionowania usta-
leń zawartych w sprawozdaniu z kontroli, 
oprócz przedstawienia stanowiska do tych 
ustaleń w określonym terminie39), zosta-

38	 M.	Antoniak:	Kontrola rządowa w administracji publicznej – Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych,	
Wydawnictwo	C.	H.	Beck,	Warszawa	2012,	s.	85-113.

39	 Art.	52	ust.	4	i	5	ustawy	o	kontroli.
40	 Art.	53	ustawy	o	kontroli.
41 Art.	51	ust.	4	Konstytucji	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	2	kwietnia	1997	r.	(Dz.U.	nr	78	poz.	483,	z	późn.	zm.).
42	 Art.	52	ust.	5	ustawy	o	kontroli.

ło zachowanych w tym trybie kontroli, 
przy możliwości formułowania wyłącznie 
ustaleń niewskazujących na popełnienie 
przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa 
skarbowego, wykroczenia skarbowego lub 
naruszenia dyscypliny finansów publicz-
nych40, ten proces wydaje się akceptowalny 
i pożądany.

Punkt widzenia kierownika jednostki 
kontrolowanej może być zgoła odmienny. 
W tym wypadku podmiot kontrolowany, 
kierując się zasadami prawdy obiektyw-
nej, kontradyktoryjności, czy wreszcie 
wynikającym z Konstytucji RP prawem 
każdego podmiotu do żądania sprostowa-
nia oraz usunięcia informacji niepraw-
dziwych, niepełnych lub zebranych w spo-
sób sprzeczny z ustawą41, będzie uważał, 
iż możliwość sformułowania stanowiska do 
sprawozdania z kontroli, bez wpływu na 
jego treść, a przede wszystkim na realiza-
cję zaleceń lub wniosków pokontrolnych42, 
narusza jego prawa. Nie mogę zgodzić się 
w tym miejscu, że analiza art. 52 usta-
wy o kontroli nie pozwala jednoznacz-
nie stwierdzić, czy w wyniku złożenia 
stanowiska przez kierownika jednostki 
kontrolowanej można dokonać zmiany 
treści sprawozdania z kontroli. Na brak 
takiej możliwości wskazują unormowania 
art. 52 ust. 1, 4 i 5 ustawy o kontroli. 
Przede wszystkim chodzi o ujęcie, iż kon-
trolę w trybie uproszczonym prowadzi się 
zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli 
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w trybie zwykłym (z wyjątkiem, między 
innymi, sporządzania wystąpienia pokon-
trolnego), która kończy się sprawozdaniem 
z kontroli. Można przedstawić do niego 
stanowisko, co jednak nie wstrzymuje 
realizacji ustaleń. Reasumując − w tym 
wypadku skłaniałbym się do przyznania 
kierownikowi jednostki kontrolowanej 
możliwości wniesienia umotywowanych 
pisemnych zastrzeżeń do „projektu spra-
wozdania z kontroli” w skróconym termi-
nie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
tego projektu (w porównaniu do 7-dniowego 
terminu w wypadku projektu wystąpienia 
pokontrolnego43).W konsekwencji wydłu-
żyłoby to nieco postępowanie kontrolne, 
ale zagwarantowało zachowanie podsta-
wowych zasad i praw podmiotu kontro-
lowanego do obrony swojego stanowiska. 

Podsumowując wywołaną dyskusję 
odnośnie do potrzeby zmian niektórych 
przepisów ustawy o kontroli w admini-
stracji rządowej, sądzę, że przynajmniej 
w części przyczyniłem się do wyjaśnienia 
podnoszonych kwestii oraz wzmocniłem 
zasadność formułowanych postulatów 
de lege ferenda, natomiast w przypadku 
pozostałych wniosków, przekonałem o bra-
ku takiej konieczności. Mam nadzieję, 
że potrzeba nowelizacji ustawy zostanie 
zauważona i przyczyni się do stosownych 
działań właściwych podmiotów.

Dostrzegam też konieczność wprowa-
dzenia jeszcze innych, zarówno bardzo 
istotnych, jak i porządkowych zmian we 
wspomnianej ustawie, w takich kwestiach 
jak, między innymi: 

43	 Art.	40	ust.	1	ustawy	o	kontroli.

 • nieuzasadnione różnice dotyczące żąda-
nych dokumentów (dowodów) i podmiotów, 
które są obowiązane do ich wydania, co zo-
stało uregulowane w art. 15 ust. 2 i art. 34 
ustawy o kontroli; 

 • nieograniczone prawo kierownika jed-
nostki kontrolowanej do wyrażania zgody 
na prowadzenie czynności kontrolnych 
z udziałem pracowników podmiotu kon-
trolowanego w dniach wolnych od pracy lub 
poza godzinami pracy, co normuje art. 21 
ust. 4 ustawy, w tym brak sankcji za bez-
podstawne niewyrażenie takowej zgody;

 • zbędne ograniczenie kategorii podmio-
tów mogących dokonywać potwierdzania 
kopii dokumentów, ich odpisów i wyciągów 
oraz zgodności zestawień i obliczeń z ory-
ginalnymi dokumentami do kierowników 
komórek organizacyjnych, w których do-
kumenty się znajdują, co reguluje art. 25 
pkt 2 ustawy;

 • brak regulacji co do sposobu postępo-
wania w celu uzyskania wyjaśnień od by-
łego pracownika jednostki kontrolowanej 
oraz brak sankcji za nieudzielenie przez 
niego wyjaśnień, jeśli jest np. emerytem, 
czy rencistą, w kontekście unormowań uję-
tych w art. 28 ustawy;

 • sposób dokumentowania pobierania oraz 
zabezpieczenia dokumentów związanych 
z zakresem kontroli, a także możliwość 
pobierania oraz zabezpieczenia innych 
materiałów dowodowych (rzeczy), w od-
niesieniu do treści art. 22 pkt 2 i art. 27 
ust. 2 ustawy; 

 • brak jednoznacznych uprawnień, aby 
wyznaczyć do czynności kontrolnych 



Nr 1/styczeń-luty/2017 153 – 153 –

  listy, polemiki

specjalistę, a także tłumacza języka ob-
cego, w kontekście możliwości powołania do 
postępowania kontrolnego biegłego w trybie 
art. 33 ustawy;

 • bezcelowość przekazywania kopii pro-
jektu wystąpienia pokontrolnego byłemu 
kierownikowi jednostki kontrolowanej, 
z uwagi na brak wpływu ewentualnej tre-
ści jego stanowiska na wystąpienie pokon-
trolne (może jedynie fakultatywnie zostać 
załączone do niego), co wynika z art. 39 
w zw. z art. 46 ust. 1 i 2. ustawy;

 • nielogiczne rozwiązanie dotyczące nu-
meracji akt kontroli, w tym wykazu za-
wartości, który wchodzi w ich skład i gdzie 
uwidocznia się tę numerację, uregulowano 
to w art. 54 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy;

 • szczątkowe odniesienie się do instytu-
cji anonimizacji danych, a w szczególności 

nieuregulowanie sposobu jej dokonywa-
nia, możliwości wykorzystania uzyskanych 
w tym trybie informacji (w tym postępo-
wania w przypadku konieczności dyspo-
nowania dokumentacją objętą „tajemnicą 
kontrolerską” poza komórkę do spraw kon-
troli), formy ich ujmowania (zawierania) w 
dokumentacji pokontrolnej, nieprecyzyjne 
określenie podmiotów, które mogą zostać 
objęte anonimizacją, a w końcu zawężenie 
jej do samych danych osobowych, w kon-
tekście unormowania zawartego w art. 55 
ust. 2 ustawy.

nadkom.	MARCIN	BEDNARCZYK

ekspert	Wydziału	Kontroli

Komendy	Wojewódzkiej	Policji	 

w	Gorzowie	Wlkp.
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