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Podstawy prawne  
podejmowania kontroli doraźnych
Działalność kontrolna Najwyższej Izby 
Kontroli jest przede wszystkim działalno-
ścią planową. Mowa o tym w art. 6 ust. 2 
ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli1. Przepis ten stanowi, że 
Izba wykonuje swoje zadania na podsta-
wie rocznego planu pracy, który nale-
ży przedłożyć Sejmowi RP. Plan pracy 

uchwala Kolegium NIK2, co oznacza, że 
organ ten w istocie określa podstawowe 
kierunki działalności NIK. Jak słusznie 
podkreśla się w doktrynie, „Nadawanie 
podstawowego znaczenia planowej dzia-
łalności NIK i ustawowe zagwarantowanie 
niezależności Kolegium NIK do określenia 
kierunków jej działalności stanowi gwa-
rancję bezstronnego wykonywania zadań 
przez naczelny organ kontroli państwo-
wej. Rozwiązania te chronią również Izbę 
przed wykorzystywaniem jej do realizacji 
doraźnych celów politycznych”3.

Działalność kontrolna Izby

Przygotowanie i przeprowadzanie 
kontroli doraźnych przez NIK

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi działalność kontrolną w  sposób 
planowy. Ma jednak pewien zakres swobody w wyznaczaniu obszaru 
swojej aktywności kontrolnej, gdyż poza kontrolami planowymi prze-
prowadza również  kontrole doraźne, które  są narzędziem szybkiego  
rozpoznawania problemów zgłaszanych do NIK. Autorzy artykułu  
zebrali i szczegółowo przeanalizowali akty prawne dotyczące kontroli  
doraźnych oraz  usystematyzowali wiedzę o  procesie podejmowania  
decyzji o przygotowaniu i przeprowadzeniu tego rodzaju kontroli.

1 Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677; dalej: „ustawa o NIK”.
2 Art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy o NIK.
3 M. Niezgódka-Medkova [w:] E. Jarzęcka-Siwik, T. Liszcz, M. Niezgódka-Medkova, W. Robaczyński:  

Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, s. 37.
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Obok działalności planowej ustawodaw-
ca pozostawił Izbie pewien zakres swobo-
dy w wyznaczaniu obszaru jej aktywności 
kontrolnej, ponieważ w przywołanym prze-
pisie dopuścił możliwość podejmowania 
kontroli doraźnych. Decyzja o przeprowa-
dzeniu kontroli doraźnej jest podejmowana 
według ustalonych zasad przez dyrektora 
właściwej kontrolnej jednostki organiza-
cyjnej za aprobatą uprawnionego członka 
kierownictwa NIK, to jest Prezesa NIK 
lub upoważnionego wiceprezesa. Taki 
model działania ma zapobiegać naduży-
waniu podejmowania czynności kontrol-
nych na skutek zewnętrznych nacisków. 
Chodzi przecież o zapewnienie niezależno-
ści i obiektywizmu NIK zwłaszcza wtedy, 
gdy inspiracja do podjęcia kontroli pocho-
dzi z zewnątrz.

Pojęcie „kontrola doraźna” nie jest po-
jęciem nowym w polskim prawodaw-
stwie, lecz nie ma jego ustawowej definicji. 
Zbliżone pojęcie występowało w pierw-
szej powojennej ustawie o NIK. Wskazano 
w niej, że NIK prowadzi „kontrolę plano-
wą, systematyczną i dorywczą”4. Ta do-
rywcza kontrola była najbardziej zbliżona 
do dzisiejszej kontroli doraźnej. Kolejna 
ustawa o NIK nakazywała Izbie prowadzić 
całą działalność kontrolną na podstawie 
okresowych planów pracy, które musiały 

uwzględniać kontrole przeprowadzane 
z urzędu, na zlecenie Sejmu lub Rady 
Państwa oraz z inicjatywy Prezesa Rady 
Ministrów. Ustawa ta wspominała o kon-
trolach doraźnych jedynie w odniesieniu 
do innych organów kontroli, rewizji i in-
spekcji, które były zobowiązane do wy-
konania takiej kontroli na zlecenie NIK5.

Wyraźne sprecyzowanie uprawnienia 
do podejmowania przez NIK kontroli do-
raźnych zawarte zostało w art. 9 ustawy 
o NIK z 1976 roku6 . W myśl tego przepisu, 
Izba przeprowadzała kontrole na podsta-
wie okresowych planów pracy oraz kon-
trole doraźne. Przy tym jednak okreso-
we plany pracy podlegały zatwierdzeniu 
przez Prezesa Rady Ministrów, ponieważ 
to właśnie ten organ sprawował wówczas 
nadzór nad działalnością NIK.

Za kadencji prezesa NIK Janusza 
Wojciechowskiego (lata 1995–2001) funk-
cjonował w NIK Departament Kontroli 
Doraźnych7 (dalej: „DKD”), do które-
go właściwości należało w szczególności 
przeprowadzanie postępowań kontrolnych 
w zakresie kontroli doraźnych, na polecenie 
Prezesa NIK8. W § 10 ust. 3 Statutu NIK 
z 1999 r.9 właściwość DKD została rozsze-
rzona o prowadzenie spraw skarg i wnio-
sków, z wyłączeniem skarg i wniosków do-
tyczących działalności pracowników NIK. 

4 Patrz art. 24 ust. 2 ustawy z 9.03.1949 r. o kontroli państwowej (Dz. U. z 1949 r. nr 13, poz. 74).
5 Art. 6 i 8 ustawy z 13.12.1957 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1957 r. nr 61, poz. 330).
6 Ustawa z 27.03.1976 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1976 r. nr 12, poz. 66).
7 Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 Statutu Najwyższej Izby Kontroli, stanowiącego załącznik do uchwały Pre-

zydium Sejmu z 29.08.1995 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli (MP nr 45, poz. 510).
8 Paragraf 12a ust. 1 zarządzenia nr 10/95 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 6.10.1995 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby  
Kontroli.

9 Załącznik do zarządzenia nr 10 Marszałka Sejmu z 16.07.1999 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej 
Izbie Kontroli.
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W kolejnym Statucie NIK z 2001 r.10 zre-
zygnowano z DKD, w uzasadnieniu wska-
zując, że w związku z nową organizacją we-
wnętrzną NIK utrzymywanie dotychczas 
działającego, odrębnego Departamentu 
Kontroli Doraźnych stało się zbędne i po-
wodowało nakładanie się prowadzonych 
kontroli z kontrolami innych departa-
mentów i delegatur i nie przyczyniało się 
do przyspieszania procesu kontrolnego. 
W związku z uchwaleniem Statutu NIK 
z 2001 r. sprawy rozpoczęte i niezakoń-
czone w likwidowanym DKD przekazane 
zostały innym departamentom, zgodnie 
z ich właściwością11.

W ustawie o NIK z 1994 r., po jej no-
welizacji w 2010 r.12, po raz pierwszy sze-
rzej określono pojęcia kontroli planowych 
oraz kontroli doraźnych podejmowanych 
przez NIK i w art. 28a ust. 213 wskazano, że 
– odpowiednio – program kontroli oraz te-
matyka kontroli określają sposób ich prze-
prowadzania. Ustawodawca zdecydował, 
że kontrolę doraźną przeprowadza się za 
zgodą Prezesa NIK lub wiceprezesa NIK, 
według tematyki kontroli zatwierdzonej 
przez dyrektora właściwej jednostki kon-
trolnej. Jeżeli kontrola doraźna jest prze-
prowadzana przez kilka jednostek kon-
trolnych, tematykę kontroli zatwierdza 
dyrektor jednostki koordynującej kontrolę. 

Tryb podejmowania kontroli doraźnych 
nie został jednak w ustawie o NIK szcze-
gółowo określony. Kwestie te ustawodaw-
ca pozostawił do uregulowania Prezesowi 
NIK, upoważniając go w art. 65 do wyda-
nia zarządzenia w sprawie szczegółowych 
zasad przygotowywania kontroli, zadań 
kontrolerów oraz zasad sporządzania in-
formacji o wynikach kontroli. Realizując 
to upoważnienie, Prezes NIK wydał za-
rządzenie nr 9/2012 z 29 marca 2012 r. 
w sprawie szczegółowych zasad przygo-
towywania kontroli, zadań kontrolerów 
oraz zasad sporządzania informacji o wy-
nikach kontroli14, w którym ustalił między 
innymi tryb podejmowania kontroli doraź-
nych oraz określił ich rodzaje. Zarządzenie 
to przewiduje możliwość przeprowadzania 
kontroli doraźnych specjalnych, rozpo-
znawczych, sprawdzających, problemo-
wych i skargowych, które szerzej omó-
wiono w dalszej części artykułu.

Przepisy szczególne dotyczące kontroli 
doraźnych znajdują się również w następu-
jących zarządzeniach Prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli:
1) w zarządzeniu nr 71/2013 z 4 grudnia 
2013 r. w sprawie podziału zadań w zakre-
sie nadzoru nad działalnością jednostek 
organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli 
oraz niektórych zadań wiceprezesów 

10 Załącznik do zarządzenia nr 3 Marszałka Sejmu z 12.09.2001 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej 
Izbie Kontroli.

11 Paragraf 28 ust. 2 zarządzenia nr 17/01 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 10.10.2001 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby  
Kontroli.

12 Ustawa z 22.01.2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. nr 227, poz. 1482).
13 Wszedł w życie z dniem 2.06.2012 r.
14 Zarządzenie zmienione zarządzeniami Prezesa Najwyższej Izby Kontroli: nr 10/2014 z 6.02.2014 r., 

nr 74/2014 z 13.10.2014 r. oraz nr 15/2016 z 31.03.2016 r.; dalej: „zarządzenie w sprawie postępowania 
kontrolnego”, opublikowane na stronie <www.bip.nik.gov.pl>.
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i dyrektora generalnego Najwyższej Izby 
Kontroli15, w którym określono między 
innymi nadzór i koordynację nad prze-
kazanymi przez Prezesa NIK kontrolami 
planowymi oraz kontrolami doraźnymi 
koordynowanymi oraz zawarto upoważ-
nienie do wyrażania zgody na przeprowa-
dzenie kontroli doraźnych przez kontrolne 
jednostki organizacyjne;
2) w zarządzeniu nr 73/2014 z 13 paź-
dziernika 2014 r. w sprawie systemu za-
pewnienia jakości procesu kontrolnego 
w Najwyższej Izbie Kontroli16, wprowa-
dzającym w NIK system zapewnienia ja-
kości procesu kontrolnego, określony w za-
łączniku do zarządzenia;
3) w zarządzeniu nr 53/2014 z 10 lipca 
2014 r. w sprawie sposobu i trybu przyj-
mowania, rozpatrywania oraz załatwiania 
skarg, wniosków oraz wniosków o prze-
prowadzenie kontroli kierowanych do 
Najwyższej Izby Kontroli17, w którym okre-
ślono sposób i tryb przyjmowania, rozpa-
trywania oraz załatwiania skarg i wnio-
sków, w tym wniosków o przeprowadzenie 
kontroli kierowanych do NIK na podstawie 
ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego18.

Czym zatem są kontrole doraźne? 
Odpowiadając na to pytanie, można po-
wiedzieć, że są one narzędziem szybkiego 
rozpoznawania problemów zgłaszanych 
do NIK przez obywateli, parlamentarzy-
stów oraz inne podmioty, w tym organy 

władzy publicznej. Trzeba też wyraźnie 
zaznaczyć, że są one podejmowane wtedy, 
gdy przemawia za tym realna potrzeba nie-
zwłocznego zbadania określonego zagad-
nienia o szczególnym znaczeniu dla funk-
cjonowania państwa. Kontrole doraźne 
nie są uwzględniane w planie pracy. Są 
z reguły kontrolami krótkimi i podejmo-
wanymi głównie na skutek skarg lub wnio-
sków obywateli albo z własnej inicjaty-
wy NIK, wówczas gdy istnieje potrzeba 
wstępnego zbadania problematyki, która 
będzie następnie przedmiotem kontroli 
planowej podejmowanej w szerszym za-
kresie. Kontrole doraźne przeprowadza 
się po ustaleniu, że nie wpłynie to nega-
tywnie na realizację pozostałych zadań, 
za wykonanie których odpowiada Prezes 
NIK. Zgodnie bowiem z art. 13 ustawy 
o NIK, Prezes NIK kieruje Najwyższą Izbą 
Kontroli i odpowiada przed Sejmem za 
jej działalność. Dlatego to do Prezesa NIK 
należy ostateczna decyzja o ustaleniu trybu 
podejmowania kontroli doraźnych. 

Co do zasady, kontrola doraźna przeprowa-
dzana jest przez jedną kontrolną jednostkę 
organizacyjną NIK. Może być też przepro-
wadzana w formie kontroli koordynowanej. 
W przypadku kontroli doraźnej koordy-
nowanej wyznaczona kontrolna jednostka 
organizacyjna NIK koordynuje kontrolę, 
która jest przeprowadzana według jednej 
tematyki kontroli przez więcej niż jedną 
kontrolną jednostkę organizacyjną NIK.

15 Zarządzenie niepublikowane; dalej: „zarządzenie w sprawie podziału zadań”.
16 Zarządzenie niepublikowane; dalej: „system zapewnienia jakości”. Informacja o systemie zapewnienia 

jakości kontroli dostępna jest na stronie <www.bip.nik.gov.pl>.
17 Zarządzenie opublikowane na stronie <www.bip.nik.gov.pl/plik/id,7512.pdf>; dalej: „zarządzenie w spra-

wie skarg i wniosków”.
18 Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.; dalej: „k.p.a”.
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Omawiając podstawy prawne kontroli 
doraźnych podejmowanych przez NIK, 
trzeba zwrócić uwagę na międzynaro-
dowe standardy, w tym w szczególno-
ści dotyczące samodzielności i nieza-
leżności naczelnych organów kontroli 
do podejmowania działalności kontrol-
nej. Z zaleceń Deklaracji z Limy przyję-
tej na IX Kongresie INTOSAI w 1977 r. 
– z jej art. 8, określającego stosunki z parla-
mentem, wynika, że „Niezależność najwyż-
szej instytucji kontrolnej, gwarantowana 
przez konstytucję i ustawę, oznacza, że 
powinna ona otrzymać prawo do szero-
kiej inicjatywy i autonomii nawet wtedy, 
gdy działa jako przedstawiciel parlamen-
tu i podejmuje kontrolę w jego imieniu”. 
Jak widać z przedstawionych wyżej roz-
ważań, regulacja dotycząca procedury kon-
trolnej zawarta w ustawie o NIK i prze-
pisach wykonawczych jest zgodna z tymi 
zaleceniami19.

Przygotowanie kontroli doraźnej
Zakres kontroli doraźnej

Żaden przepis ustawy o NIK nie ogranicza 
zakresu badań kontrolnych tylko dlatego, 
że są one wykonywane w ramach kontroli 
doraźnej. Zatem badania takie mogą być 
podejmowane wobec podmiotów podlega-
jących kontroli NIK w zakresie ustalonym 
w art. 2, 3 i 4 ustawy o NIK, oczywiście z za-
chowaniem ustawowych kryteriów kontroli, 
o których mowa w art. 5 ustawy o NIK. 

Wątpliwości co do zakresu kontroli do-
raźnej mogą pojawić się jednak w związku 
ze sposobem uregulowania w zarządzeniu 
w sprawie postępowania kontrolnego trybu 
podejmowania kontroli na zlecenie Sejmu 
lub jego organów, na wniosek Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady 
Ministrów lub Senatu (art. 4 ust. 2 i 3 
oraz art. 6 ustawy o NIK). W myśl § 2 
ust. 2 tego zarządzenia, kontrole, o któ-
rych mowa, ujmowane są w rocznym pla-
nie pracy NIK20. Tymczasem – jak wyżej 
zaznaczyliśmy – kontrole doraźne podej-
mowane są poza tym planem. Naszym 
zdaniem, przywołany przepis zarządze-
nia nie wyłącza możliwości zrealizowania 
owego zlecenia lub wniosku w trybie kon-
troli doraźnej. Przepis ten należy odczyty-
wać literalnie i odnosić jedynie do zawarto-
ści planu pracy. Już choćby tylko ze wzglę-
du na reguły dotyczące hierarchii norm 
prawnych przepis zarządzenia nie może 
zmieniać, a tym bardziej przeczyć normie 
ustawowej. Dyspozycja art. 6 ust. 1 ustawy 
o NIK nakazuje jedynie podjęcie przez Izbę 
określonej w zleceniu kontroli. Oznacza 
to, że Izba nie może odmówić przeprowa-
dzenia takiej kontroli oraz nie może zawę-
zić badań kontrolnych, pomijając niektóre 
elementy podmiotowe lub przedmiotowe 
wskazane w zleceniu. W tym znaczeniu zle-
cenie Sejmu jest dla NIK wiążące. Określa 
ono minimum, które Izba musi zrealizo-
wać w toku kontroli, nie chcąc narazić się 

19 Tekst Deklaracji został opublikowany w „Kontroli Państwowej” nr 2/1992. Aktualnie Deklaracja jest ozna-
czona jako ISSAI 1 i jest dostępna na stronie <www.issai.org/media/12901/issai_1_e.pdf>.

20 Zarządzenie w sprawie postępowania kontrolnego nie odwołuje się przy tym do podejmowania przez NIK 
kontroli na wniosek Senatu. Niemniej jednak nie można nie zauważyć, że przepisy ustawy o NIK odnoszą 
się również do tych kontroli.
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na zarzut niewykonania ustawowego obo-
wiązku. Ustawodawca nie narzuca tu jed-
nak rodzaju kontroli. Co więcej, to Izba 
decyduje, w jakim terminie te kontrole 
przeprowadzi. Dlatego uważamy, że co do 
zasady, kontrole, o których mowa w art. 6 
ust. 1 ustawy o NIK, powinny być ujęte 
w rocznym planie pracy, ale dopuszczamy 
sytuacje, że z ważnych powodów kontrola 
taka może być także zrealizowana jako kon-
trola doraźna. 

Reasumując, zgodnie z konstytucyjną 
zasadą praworządności (legalizmu), stano-
wiącą że organy władzy publicznej działają 
na podstawie i w granicach prawa (art. 7 
Konstytucji), można stwierdzić, iż jedy-
ne ograniczenia, które wyznaczają zakres 
uprawnionych działań NIK w toku kontroli 
doraźnej wynikają z art. 203 Konstytucji 
i art. 2-6 ustawy o NIK. Mówiąc inaczej, 
chodzi o to, aby rodzaj podmiotów kontro-
lowanych mieścił się w ramach kompeten-
cji kontrolnych Izby i aby zakres przedmio-
towy kontroli nie wykraczał poza granice 
dozwolone wymienionymi przepisami.

Analiza przedkontrolna

W myśl § 4 pkt 1 zarządzenia w spra-
wie postępowania kontrolnego, przygo-
towanie każdej kontroli (a więc dotyczy 
to także kontroli doraźnej) obejmuje 
przeprowadzenie analizy przedkontrol-
nej. Dodatkowo, zgodnie z rozdziałem II 
pkt 1.3 systemu zapewnienia jakości, kon-
trole doraźne podejmowane poza planem 
pracy NIK przeprowadza się po dokonaniu 
analizy ich zasadności i ustaleniu, że kon-
trola nie wpłynie negatywnie na realizację 
pozostałych zadań. 

W § 5 zarządzenia w sprawie postępo-
wania kontrolnego wskazano, że analiza 

przedkontrolna ma na celu poznanie uwa-
runkowań kontrolowanej działalności. 
Chodzi przede wszystkim o zapozna-
nie się ze stanem prawnym, kwestia-
mi finansowymi oraz organizacyjnymi, 
które mają związek z zakresem i celami 
kontroli. Analiza ta służy uzyskaniu aktu-
alnej wiedzy o kontrolowanej działalności 
i jednostkach wytypowanych do kontroli. 
Wiedza ta to niezbędny element do opra-
cowania tematyki kontroli, gdyż pozwa-
la zidentyfikować kluczowe procesy, me-
chanizmy i podmioty odpowiedzialne za 
kontrolowaną działalność. W ramach ana-
lizy przedkontrolnej dokonuje się oceny 
ryzyka związanego z kontrolowanym ob-
szarem oraz określa sposób przeprowa-
dzenia kontroli, zapewniający osiągnięcie 
założonych celów. Zgodnie z art. 28 ust. 2 
ustawy o NIK, przy przygotowaniu kon-
troli, a zatem i przeprowadzaniu analizy 
przedkontrolnej, uwzględnia się w szcze-
gólności:

 • wyniki wcześniejszych kontroli;
 • wyniki badań analitycznych określonych 
problemów oraz skarg i wniosków;
 • opinie naukowe i  specjalistyczne, 
w tym uzyskane w trakcie panelu eks-
pertów;

 • inne informacje i bazy danych, w tym po-
chodzące od organów lub jednostek, 
o których mowa w art. 2 i 4 ustawy o NIK.
Dodatkowo, w rozdziale II pkt 2 systemu 

zapewnienia jakości procesu kontrolnego 
ustalono mechanizmy, które mają zwięk-
szyć przydatność analizy przedkontrolnej 
przez odpowiednie monitorowanie ob-
szarów kontrolnych. Na te mechanizmy 
składają się:

 • monitorowanie problemów i uwarun-
kowań – monitorowanie i analizowanie 
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zewnętrznych informacji dotyczących 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu ad-
ministracji publicznej, niedoskonałości 
lub braku rozwiązań prawnych i syste-
mowych oraz czynników makroekono-
micznych wpływających na jakość życia 
obywateli i funkcjonowanie państwa; 
analizę przeprowadza się między innymi 
na podstawie raportów zagranicznych 
o sytuacji w Polsce (OECD, Banku Świa-
towego, Rady Unii Europejskiej, Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego), 
krajowych dokumentów strategicznych, 
sprawozdań z udziału w pracach Sejmu 
lub Senatu RP, stenogramów z prac ko-
misji sejmowych i senackich oraz z obrad 
plenarnych Sejmu lub Senatu RP i wy-
dawnictw statystycznych;
 • przegląd mediów i rezultatów badania 
opinii publicznej – Biuro Rzecznika Pra-
sowego NIK i inne wyznaczone osoby 
przygotowują codzienny oraz comie-
sięczny przegląd mediów i rezultatów 
badania opinii publicznej, dotyczący 
istotnych zagadnień w pracy admini-
stracji publicznej, identyfikowanych 
przez media problemów społecznych 
oraz informacji wskazujących na istnie-
nie nieprawidłowości w działaniach ad-
ministracji i innych podmiotów.

Tryb podejmowania decyzji 
o przeprowadzeniu kontroli doraźnej

Inicjatywa w zakresie podjęcia kontroli 
doraźnej pozostawiona została w rękach 
dyrektorów kontrolnych jednostek orga-
nizacyjnych NIK. Wyjątkiem jest kontrola 
specjalna, bowiem Prezes NIK pozostawił 
do swojej wyłącznej kompetencji decyzję 
o jej przygotowaniu. Prezes także decydu-
je, która jednostka będzie koordynować 

lub przeprowadzać tę kontrolę (§ 3 ust. 3 
zarządzenia w sprawie postępowania kon-
trolnego). W pozostałych przypadkach, 
zgodnie z § 3 ust. 4 zarządzenia w spra-
wie postępowania kontrolnego, o prze-
prowadzenie kontroli doraźnej wnosi dy-
rektor jednostki koordynującej kontrolę 
albo dyrektor właściwej jednostki kon-
trolnej, który występuje do Prezesa NIK 
lub upoważnionego wiceprezesa o wyraże-
nie zgody na podjęcie tej kontroli. Należy 
tu przypomnieć, że w myśl art. 2a pkt 2 
ustawy o NIK, właściwą jednostką kontrol-
ną jest ta jednostka, która przeprowadza 
postępowanie kontrolne w jednostce kon-
trolowanej. W przypadku kontroli koor-
dynowanej, przeprowadzanej w różnych 
podmiotach przez kilka jednostek kontrol-
nych NIK w zakresie tej samej tematyki 
kontroli, zakończenie kontroli i sporzą-
dzenie wystąpienia pokontrolnego zawsze 
będzie zadaniem delegatury lub departa-
mentu przeprowadzającego bezpośrednio 
kontrolę w danej jednostce kontrolowanej. 

Taki tryb inicjowania kontroli doraźnych 
wydaje się rozsądny i celowy. To dyrekto-
rzy kontrolnych jednostek organizacyjnych 
(pod różnymi względami, np. konieczno-
ści rozpoznania określonych problemów, 
ale też zasobów kadrowych) są w stanie 
najlepiej ocenić potrzebę oraz realne 
możliwości podjęcia kontroli doraźnej, 
a także identyfikować i zarządzać ryzy-
kiem związanym z wykonaniem zadań.

Tematyka kontroli

Kontrolę doraźną przeprowadza się na pod-
stawie tematyki kontroli, która jest przy-
gotowywana przez jednostkę koordynują-
cą kontrolę lub właściwą jednostkę kon-
trolną oraz zatwierdzana (odpowiednio 
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też zmieniana) przez dyrektora właściwej 
jednostki kontrolnej, a w przypadku kon-
troli koordynowanej – przez dyrektora jed-
nostki koordynującej kontrolę (§ 11 ust. 2 
i 6 zarządzenia w sprawie postępowania 
kontrolnego w zw. z art. 28a ust. 2 usta-
wy o NIK). Zakres tematyki zależy od 
tego, czy kontrola ma być koordynowana, 
czy niekoordynowana.

Tematyka kontroli doraźnej koordyno-
wanej powinna zawierać wszystkie ele-
menty wymagane dla programu kontroli 
i podlega opiniowaniu przez merytoryczną 
jednostkę kontrolną właściwą ze względu 
na jej zakres działania, właściwe jednostki 
kontrolne, kontrolne jednostki organizacyj-
ne właściwe w sprawach prawnych, planu 
pracy i metodyki kontroli oraz przez wy-
znaczonych radców prezesa NIK. Prezes 
lub wiceprezes NIK, który wyraził zgodę 
na przeprowadzenie kontroli doraźnej ko-
ordynowanej, może zarządzić opiniowa-
nie tematyki kontroli w innym zakresie 
(§ 11 ust. 3 zarządzenia w sprawie postę-
powania kontrolnego). W tematyce takiej 
kontroli należy zamieścić: wyniki analizy 
przedkontrolnej wraz z charakterystyką 
obszaru objętego kontrolą, kluczowych 
uwarunkowań dotyczących kontrolowanej 
działalności, analizę ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości, wyniki wcześniejszych 
kontroli, a także analizę stanu prawnego 
dotyczącego kontrolowanej działalności. 
Musi ona określać w szczególności cele 
kontroli, przedmiotowy i podmiotowy 
zakres kontroli oraz mierniki umożli-
wiające dokonanie oceny kontrolowanej 

działalności. Istotnym elementem są 
także szczegółowe kwestie, które trze-
ba zbadać w poszczególnych rodzajach 
jednostek kontrolowanych oraz wska-
zówki metodyczne określające sposób 
i technikę przeprowadzania kontroli,  
dokumentowania jej wyników oraz doko-
nania oceny ogólnej i ocen cząstkowych 
kontrolowanej działalności, w tym wska-
zanie dowodów niezbędnych do dokonania 
ustaleń oraz sposobu ich badania, zasad 
doboru próby do kontroli, wykorzysta-
nia narzędzi informatycznych i wszystkie 
istotne obszary ryzyka. Ważne jest rów-
nież określenie założeń organizacyjnych 
kontroli, w tym: osób nadzorujących i ko-
ordynujących kontrolę, dobór kontrolerów 
i podział zadań między uczestników.

 Tematyka kontroli niekoordynowanej 
jest mniej sformalizowanym dokumentem, 
ale powinna określać przynajmniej zakres 
kontroli, jej cele oraz tematykę, a zwłasz-
cza wskazywać te kwestie, które mają naj-
istotniejsze znaczenie dla osiągnięcia celów 
kontroli21. 

Generalnie rzecz ujmując, tematyka 
kontroli doraźnej powinna być tak opra-
cowana, aby zapewnić jednolitość w pre-
zentowaniu ustaleń i formułowaniu ocen. 
Nie chodzi oczywiście o takie same oceny 
jednostek kontrolowanych, lecz o jedno-
rodne kryteria tych ocen.

Przeprowadzenie kontroli doraźnej
Czynności kontrolne w kontroli doraź-
nej prowadzi się na podstawie przepisów 
określających postępowanie kontrolne 

21 Patrz § 11 ust. 5 zarządzenia w sprawie postępowania kontrolnego.
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zawartych w rozdziale 3 ustawy o NIK. 
W porównaniu z kontrolą planową nie ma 
tu żadnych różnic co do ogólnych zasad 
postępowania ani co do sposobu wykony-
wania czynności dowodowych oraz prezen-
towania i realizowania wyników kontroli. 

Wewnętrzne uregulowania NIK określa-
ją sposób koordynacji działań kontrolnych 
oraz sprawowanie nadzoru nad przepro-
wadzanymi kontrolami. W § 1a pkt 1 za-
rządzenia w sprawie podziału zadań okre-
ślono między innymi, że wiceprezesi NIK 
sprawują nadzór i koordynację nad przeka-
zanymi im przez Prezesa NIK kontrolami 
doraźnymi koordynowanymi. Podobnie 
w rozdziale II pkt 3.6 systemu zapewnie-
nia jakości ustalono, że po zatwierdzeniu 
planu pracy Prezes NIK może upoważnić 
wiceprezesa NIK do nadzorowania i ko-
ordynacji – w jego imieniu – określonych 
kontroli planowych oraz kontroli doraź-
nych koordynowanych. 

Rodzaje kontroli doraźnych
W § 3 ust. 1 i 2 zarządzenia w sprawie 
postępowania kontrolnego ustalono sytu-
acje, w których uzasadnione jest podjęcie 
kontroli doraźnych. Katalog tych sytuacji 
jest otwarty. Wskazane w tym przepisie 
przypadki definiują też rodzaje podejmo-
wanych kontroli doraźnych. I tak kontrole 
doraźne dzielą się na: kontrole specjalne, 
rozpoznawcze, sprawdzające, problemo-
we i skargowe. We wszystkich tych kon-
trolach muszą być stosowane ustawowe 
kryteria – w zależności od podmiotu kon-
trolowanego.

Kontrolę doraźną specjalną Izba prze-
prowadza w razie potrzeby niezwłocznego 
zbadania aktualnych zagadnień o szcze-
gólnym znaczeniu dla funkcjonowania 
państwa. Decyzję o przygotowaniu kon-
troli specjalnej podejmuje Prezes NIK, 
który wskazuje także jednostkę koordynu-
jącą lub przeprowadzającą tę kontrolę (§ 3 
ust. 3 zarządzenia w sprawie postępowa-
nia kontrolnego). Zatwierdzenie lub zmia-
na tematyki kontroli doraźnej specjalnej 
wymaga zgody Prezesa NIK (§ 11 ust. 7). 

Kontrola doraźna rozpoznawcza prze-
prowadzana jest na potrzeby wstępnego 
zbadania określonych zagadnień w celu 
przygotowania kontroli. Jest podejmowa-
na dla uzyskania informacji służących do 
przygotowania projektu programu plano-
wej kontroli koordynowanej oraz ma na 
celu poprawę wydajności i skuteczności 
oraz oszczędności w przeprowadzaniu kon-
troli koordynowanej, zwłaszcza w przy-
padku złożonych problemów dotychczas 
niekontrolowanych22. Pozwala na wstępne 
zbadanie problemu i doprecyzowanie za-
kresu i celów kontroli planowanej.

Kontrola doraźna sprawdzająca przepro-
wadzana jest w przypadku badania spo-
sobu wykorzystania uwag i wniosków za-
wartych w wystąpieniach pokontrolnych. 
Jej celem jest sprawdzenie stopnia i prawi-
dłowości realizacji wniosków pokontrol-
nych, sformułowanych przez NIK w wy-
stąpieniach pokontrolnych kierowanych 
do skontrolowanych podmiotów. Trzeba 
podkreślić, że jednym z mechanizmów 
zapewnienia jakości działań kontrolnych 

22 E Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, 
Difin 2015, wyd. II, s. 53.
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w NIK jest monitorowanie realizacji wnio-
sków pokontrolnych. Jednostki kontrolne, 
stosownie do swojej właściwości, zobowią-
zane są do monitorowania stanu realiza-
cji wniosków zawartych w wystąpieniach 
pokontrolnych lub w Informacji o wyni-
kach kontroli i w zależności od tego stanu 
oraz wagi sprawy podejmują decyzję doty-
czącą potrzeby przeprowadzenia kontroli 
sprawdzającej (rozdział II pkt 7.5 systemu 
zapewnienia jakości).

Kontrola doraźna problemowa jest prze-
prowadzana w razie potrzeby niezwłocz-
nego zbadania określonego problemu. 
Obejmuje wybrane zagadnienia z działal-
ności jednostki kontrolowanej. Kontrola 
problemowa może polegać na przykład na 
sprawdzaniu wybranych sfer organizacji 
i funkcjonowania jednostki podlegającej 
kontroli wiążących się z realizacją nałożo-
nego na tę jednostkę zadania.

Kontrole doraźne skargowe są podej-
mowane w następstwie rozpatrywania 
skarg i wniosków kierowanych do NIK. 
Skargi i wnioski pozwalają zidentyfiko-
wać problemy dotykające obywateli i oce-
nić, czy usługi publiczne są świadczone 
na właściwym poziomie. Zgodnie z § 2 
zarządzenia w sprawie skarg i wniosków, 
skargi, wnioski oraz wnioski o przeprowa-
dzenie kontroli kierowane do NIK mogą 
być wykorzystywane w działalności kon-
trolnej NIK jako źródło informacji o wy-
stępowaniu negatywnych zjawisk społecz-
nych i gospodarczych, a także identyfikacji 
określonego ryzyka. Przedmiotem skargi, 
w rozumieniu art. 227 k.p.a., może być 
w szczególności zaniedbanie lub nienale-
żyte wykonywanie zadań przez właściwe 
organy albo przez ich pracowników, na-
ruszenie praworządności lub interesów 

skarżących, a także przewlekłe lub biuro-
kratyczne załatwianie spraw. Z kolei przed-
miotem wniosku, w rozumieniu art. 241 
k.p.a., mogą być w szczególności sprawy 
ulepszenia organizacji, wzmocnienia pra-
worządności, usprawnienia pracy i zapo-
biegania nadużyciom, ochrony własności, 
lepszego zaspokajania potrzeb ludności. 
O sposobie załatwienia sprawy zawsze 
decyduje analiza treści pisma, dlatego 
też w § 8 zarządzenia w sprawie skarg 
i wniosków ustalono, że wyniki wstęp-
nej analizy skargi, wniosku lub wniosku 
o przeprowadzenie kontroli stanowią pod-
stawę rozstrzygnięcia co do sposobu za-
łatwienia sprawy, zaś załatwienie skargi, 
wniosku lub wniosku o przeprowadzenie 
kontroli następuje przez:

 • zbadanie sprawy w trybie kontroli do-
raźnej;
 • zbadanie sprawy w trybie kontroli pla-
nowej;
 • zlecenie kontroli organom, o których 
mowa w art. 12 ustawy o NIK;
 • przekazanie sprawy organowi właści-
wemu do rozpatrzenia sprawy;
 • wskazanie organu właściwego do roz-
patrzenia sprawy;
 • przekazanie sprawy innej jednostce or-
ganizacyjnej NIK do wiadomości;
 • udzielenie wyjaśnień osobie wnoszącej 
skargę lub wniosek;
 • odłożenie sprawy ad acta.
Wydział Skarg i Wniosków Biura Organi-

zacyjnego NIK, rozpoznając skargę, wnio-
sek lub wniosek o przeprowadzenie kon-
troli, może zwracać się do właściwych 
merytorycznie kontrolnych jednostek 
organizacyjnych NIK w celu uzyskania 
stanowiska co do możliwości zbadania 
przedstawionej w nich sprawy w trybie 
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kontroli lub co do innego sposobu jej zała-
twienia (§ 14 ust. 2 zarządzenia w sprawie 
skarg i wniosków). W przypadku gdy jed-
nostki kontrolne uznają możliwość i zasad-
ność podjęcia kontroli doraźnej skargowej 
w związku z realizacją wniosku o przepro-
wadzenie kontroli przekazanego do NIK, 
występują do Prezesa NIK albo upoważnio-
nego wiceprezesa NIK o wyrażenie zgody 
na jej przeprowadzenie na zasadach okre-
ślonych w zarządzeniu w sprawie postępo-
wania kontrolnego (§ 15 ust. 3 zarządzenia 
w sprawie skarg i wniosków)23. Do wniosku 
załącza się zarys tematyki kontroli (§ 11 
ust. 1 zarządzenia w sprawie postępowa-
nia kontrolnego).

 Kontrole doraźne skargowe przeprowa-
dza się w celu potwierdzenia lub wyklu-
czenia zasadności formułowanych zarzu-
tów. W każdym roku kontrole skargowe 
stanowią około 30% wszystkich kontroli 
doraźnych, co odpowiada uwzględnie-
niu 2% skarg wpływających do NIK24. 
Wszystkie sprawy są rejestrowane w cen-
tralnej bazie skargowej i mogą zostać wy-
korzystane w działalności kontrolnej NIK 
na przestrzeni kilku lat. Treści zawarte 
w korespondencji skargowej analizowane 

są w NIK pod kątem możliwości zbada-
nia sprawy w postępowaniu kontrolnym 
w związku z realizowanym planem pracy 
NIK, ewentualnie przez rozpoznanie moż-
liwości podjęcia kontroli doraźnej skar-
gowej. Wnioski i skargi służą również do 
analizy ryzyka występowania nieprawi-
dłowości w wybranych obszarach funk-
cjonowania państwa, stanowią jeden 
z elementów budowy planu pracy NIK25 
oraz przygotowania programów kontroli  
planowych26. W wypadku gdy skarga 
kierowana do NIK nie dotyczy jej kom-
petencji kontrolnych, sprawa załatwiana 
jest zgodnie z przepisami k.p.a., na przy-
kład przez przekazanie sprawy organowi 
właściwemu do jej rozpatrzenia.

Należy również zwrócić uwagę, że na 
podstawie § 11 ust. 1 zarządzenia w spra-
wie skarg i wniosków, za zgodą Prezesa NIK 
albo wyznaczonego wiceprezesa NIK, dy-
rektorzy jednostek kontrolnych – korzysta-
jąc z uprawnień określonych w art. 12 usta-
wy o NIK – mogą zlecać innym organom 
kontroli, rewizji lub inspekcji, działającym 
w administracji rządowej i samorządzie 
terytorialnym, przeprowadzanie kontroli  
problemów wynikających z wniosków 

23 Nie dotyczy to skarg i wniosków przekazywanych przez posłów, senatorów, posłów do Parlamentu  
Europejskiego, ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu oraz kierowników urzędów centralnych, a także  
skarg i wniosków, których treść wskazuje na szczególne znaczenie społeczne lub gospodarcze dla pań-
stwa albo które w istotny sposób dotyczą działalności NIK. Są one przedstawiane Prezesowi NIK. Prezes 
NIK wskazuje jednostkę właściwą do załatwienia takiej sprawy, a w razie potrzeby wydaje dyspozycję co 
do sposobu i terminu jej załatwienia – § 5 ust. 1 oraz § 7 zarządzenia w sprawie skarg i wniosków.

24 W 2014 r. było to 29,3% – patrz Sprawozdanie z działalności NIK w 2014 r., s. 49, a w 2015 r. 32,6% 
– Sprawozdanie z działalności NIK w 2015 r., s. 28; dokumenty dostępne na stronie <www.bip.nik.gov.pl>.

25 Wydział Skarg i Wniosków przygotowuje na potrzeby prac planistycznych w NIK analizę problemów pod-
noszonych w korespondencji skargowej, w celu określenia obszarów zagrożonych występowaniem niepra-
widłowości, do ewentualnego uwzględnienia w pracach nad projektem rocznego planu pracy (§ 20 ust. 2 
zarządzenia w sprawie skarg i wniosków).

26 Patrz Sprawozdanie ze sposobu załatwiania skarg, wniosków oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli 
w Najwyższej Izbie Kontroli za 2015 r., s.50, dostępne na stronie <www.bip.nik.gov.pl>.
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o przeprowadzenie kontroli oraz skarg, 
zwracając się o udzielenie informacji o wy-
nikach tych kontroli i sposobie ich wyko-
rzystania. 

Przy analizowaniu problematyki kontro-
li doraźnych skargowych trzeba zwrócić 
również uwagę na uprawnienia parlamen-
tarzystów oraz osób zajmujących najwyż-
sze stanowiska państwowe. 

NIK podlega Sejmowi. Dlatego też wią-
żących dla NIK zleceń w sprawie przepro-
wadzenia kontroli nie mogą przekazywać 
podmioty, które nie są do tego upoważ-
nione w ustawie o NIK i w Regulaminie 
Sejmu RP, na przykład kluby i koła posel-
skie, jak również posłowie. 

Słusznie zwraca się uwagę w doktrynie, 
że jeżeli takie podmioty występują do NIK 
o podjęcie postępowania kontrolnego, to 
ewentualna realizacja ich wniosków pozo-
stawiona jest do uznania Izby, zaś podjętą 
kontrolę traktuje się jak kontrolę z własnej 
inicjatywy. Podobnie zresztą rozpatrywa-
ne są wystąpienia innych organów pań-
stwa, niewymienionych w art. 6 ustawy 
o NIK. Analiza tych wystąpień jest często 
inspiracją do wyboru przez NIK tematów 
kontroli, ale nie obliguje Izby do podejmo-
wania działań kontrolnych27. 

Niemniej jednak skargi i wnioski kie-
rowane do Prezesa NIK przez posłów 
i  senatorów, posłów do Parlamentu 
Europejskiego, ministrów, sekretarzy 
i podsekretarzy stanu oraz kierowników 
urzędów centralnych, ze względu na 

pełnione przez te osoby funkcje publiczne 
i możliwość podejmowania działań zarad-
czych, są traktowane w sposób szczegól-
ny. Dlatego też jednostki kontrolne NIK, 
uznając możliwość i zasadność podjęcia 
kontroli doraźnej skargowej w związku 
z wnioskiem o przeprowadzenie kontro-
li przekazanym do NIK przez te osoby, 
występują do Prezesa NIK albo upoważ-
nionego wiceprezesa NIK, o wyrażenie 
zgody na jej przeprowadzenie w termi-
nie zapewniającym realizację zobowiąza-
nia wynikającego z udzielonej odpowie-
dzi (§ 5 ust. 1 i 6 zarządzenia w sprawie 
skarg i wniosków). 

Skalę tego zjawiska oraz sposób załatwia-
nia przez Izbę tego typu spraw najlepiej 
obrazuje sprawozdanie Wydziału Skarg 
i Wniosków w Biurze Organizacyjnym 
NIK28.

Zbieg kontroli  
planowej i doraźnej
Zdarza się, że pismo zawierające prośbę 
o zbadanie pewnego fragmentu działal-
ności określonej jednostki mieszczącej 
się w zakresie kompetencji kontrolnych 
NIK wpływa do NIK w czasie, gdy trwa-
ją prace przygotowawcze nad opracowa-
niem programu kontroli planowej przyjętej 
do realizacji w uchwalonym planie pracy. 
Ewidentnie pismo takie należałoby potrak-
tować jako wniosek o przeprowadzenie 
kontroli doraźnej. Powstaje zatem pyta-
nie, jak rozstrzygnąć ów „zbieg kontroli”. 

27 M. Niezgódka-Medkova [w:] Komentarz…, op.cit., s. 38. Posłowie lub senatorowie nie mają uprawnienia 
do zlecania Izbie przeprowadzenia kontroli także na podstawie przepisów ustawy z 9.05.1996 r. o wyko-
nywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1605, ze zm.).

28 Sprawozdanie ze sposobu załatwiania skarg…, op.cit., s. 57-74.
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W takiej sytuacji nie ulega wątpliwości, 
że nie ma potrzeby podejmowania dwóch 
odrębnych kontroli, jeżeli ich zakres przed-
miotowy miałby być tożsamy. Zagadnienia 
ujęte we wniosku o przeprowadzenie kon-
troli doraźnej mogą przecież być objęte 
planowaną wcześniej kontrolą koordy-
nowaną. Taka decyzja wydaje się w pełni 
uzasadniona. 

Po pierwsze, kontrole doraźne podejmo-
wane poza planem pracy NIK przeprowa-
dza się po dokonaniu analizy ich zasadności 
i ustaleniu, że kontrola nie wpłynie nega-
tywnie na realizację pozostałych zadań. 
W takim przypadku przygotowanie odręb-
nej kontroli doraźnej, wraz z koniecznością 
sporządzenia dla niej odrębnej tematyki 
kontroli oraz przeprowadzenia odrębne-
go procesu opiniowania i nadzorowania, 
przy wcześniejszym zaplanowaniu kontroli 
planowej w tym zakresie, byłoby niepo-
trzebną stratą czasu i środków, którymi 
dysponuje kontrolna jednostka organiza-
cyjna. 

Po drugie, taki sposób rozpatrzenia wnio-
sku jest dopuszczalny w świetle zasad okre-
ślonych w zarządzeniu w sprawie skarg 
i wniosków (§ 8 tego zarządzenia). Jeszcze 
raz trzeba podkreślić, że treści zawarte 
w korespondencji skargowej analizowa-
ne są w Izbie najpierw pod kątem możli-
wości zbadania sprawy w postępowaniu 
kontrolnym, w powiązaniu z realizowanym 
planem pracy NIK, a następnie przez roz-
poznanie możliwości podjęcia kontroli do-
raźnej skargowej.

Podsumowanie
Regulacja trybu przygotowania i prze-
prowadzania kontroli doraźnych w NIK 
uwzględnia aspekty merytoryczne i organi- 

zacyjne. Przypisuje także konkretny zakres 
kompetencji i odpowiedzialności osobom 
upoważnionym do podejmowania decyzji 
o podjęciu takiej kontroli. 

Zagadnienia badane w trakcie kontroli 
doraźnych mają często duże znaczenie, 
gdyż pozwalają bezzwłocznie zająć się 
problemem istotnym z punktu widze-
nia funkcjonowania państwa i jego orga-
nów. Nie są one też ograniczone priory-
tetowymi kierunkami kontroli, uchwa-
lanymi przez Kolegium NIK. Należy 
również zwrócić uwagę, że możliwość 
przeprowadzania kontroli doraźnych roz-
poznawczych pozytywnie wpływa na wy-
dajność i skuteczność oraz oszczędność 
w przeprowadzaniu planowych kontroli 
koordynowanych, co sprzyja zachowaniu 
najwyższych standardów jakości na każ-
dym etapie procesu kontrolnego. Jednak to 
właśnie kontrole doraźne skargowe stano-
wią prawdziwy wyraz służby Najwyższej 
Izby Kontroli obywatelom, gdyż przeko-
nują ich, że zajmujemy się problemami 
ważnymi z punktu widzenia ich interesów 
i to w ich imieniu profesjonalnie i obiek-
tywnie ustalamy, jak państwo spełnia swe 
zadania. 

Kontrole doraźne stanowią przy tym dużą 
część działalności kontrolnej Izby. Dla po-
twierdzenia tej tezy wystarczy odwołać 
się do danych prezentowanych w sprawoz-
daniach z działalności NIK za rok 2014 
oraz 2015. W 2014 r. NIK przeprowadziła 
kontrole doraźne 150 tematów, a badania-
mi objęto 546 podmiotów, zaś w 2015 r. 
kontrole doraźne dotyczyły 144 tema-
tów, a badaniami objęto 465 podmiotów. 
Upublicznianie wyników tych kontroli 
między innymi w Biuletynie Informacji 
Publicznej, w mediach oraz w trakcie debat 
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parlamentarnych ma wielkie znaczenie 
z punktu widzenia funkcji prewencyjnej 
kontroli państwowej. 

Zgodzić się trzeba ze stwierdzeniem, 
że efekt prewencyjny to największa war-
tość i prawdziwy sens kontroli. Nie cho-
dzi przecież o to, „żeby w czterdziestu 
gminach znaleźć nieprawidłowości, lecz 
o to, aby w dwóch tysiącach gmin niepra-
widłowości nie było”29. Kontrole doraźne, 
jako narzędzia szybkiego reagowania na 
rozpoznanie problemów zgłaszanych do 
NIK, w skali, w której są stosowane w NIK, 

przyczyniają się do osiągnięcia wspomnia-
nego efektu.
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29 J. Wojciechowski: Po co istnieje NIK, „Kontrola Państwowa” nr 1(I)/2009, s. 9-10; K. Kwiatkowski: Pre-
wencyjna funkcja kontroli Najwyższej Izby Kontroli – wykład inauguracyjny na studiach podyplomowych, 
„Kontrola Państwowa” nr 2/2016, s. 8-14.


