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Trzyletni okres obowiązywania ustawy 
o kontroli w administracji rządowej1 po
zwala na pierwsze oceny skuteczności jej 
przepisów. Stosowanie w praktyce regu
lacji dotyczących procedury kontrolnej 
oraz zaistnienie przypadków, w których 
rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę 
utrudniały postępowanie kontrolne, dały 
impuls do podjęcia refleksji nad potrze
bą nowelizacji tej ustawy. 

Niewątpliwie w pełni należy docenić sta
rania ustawodawcy mające na celu uregu
lowanie w jednolity sposób kontroli przez 
wprowadzenie spójnych zasad i procedur. 
Szczególnie cenne wydaje się podniesie
nie do rangi ustawy materii dotyczącej 
praw i obowiązków podmiotów kontrolu
jących i kontrolowanych, pomimo to za
sadne jest wskazanie kwestii budzących 
wątpliwości w praktyce. 

Celem artykułu jest otwarcie dyskusji pro
wadzącej do  ustalenia zakresu niezbędnych 
na dziś zmian w przepisach ustawy o kon
troli. Wydaje się, że wymiana poglądów 

na łamach „Kontroli Państwowej” pozwo
li na wyrażenie zapatrywań przez wszyst
kich zainteresowanych tą problematyką. 
Ponadto może przyczynić się do wyjaśnie
nia wątpliwości interpretacyjnych, jak rów
nież wskazać rozwiązania, które usprawnią  
postępowanie kontrolne. Może się bowiem 
zdarzyć, że analizowane poniżej problemy 
nie okażą się wynikiem „luki w prawie” 
bądź niewłaściwego uregulowania dane
go zagadnienia przez ustawodawcę, lecz 
wynikiem błędnej interpretacji przepisów 
przez piszących niniejszy artykuł.  

W sytuacji podjęcia prac nad noweli
zacją ustawy o kontroli wskazane było
by przede wszystkim usunięcie błędów 
i oczywistych omyłek, jak również uzu
pełnienie luk w jej przepisach. Artykuł 
w zamyśle autorów ma sprostać zada
niu ukazania powyższych potrzeb. Dla 
przejrzystości treści struktura artykułu 
opiera się na założeniu omówienia wy
branych artykułów ustawy w kolejności 
ich występowania. 

Listy, polemiki 
O potrzebie zmian w ustawie o kontroli  
w administracji rządowej – uwagi de lege ferenda

1 Ustawa z 15.07. 2011 r. (DzU.2011.185.1092) – dalej jako: „ustawa o kontroli”.
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Dyspozycja art. 18 ustawy o kontroli za
wiera – naszym zdaniem – błąd, polega
jący na posłużeniu się przez ustawodawcę 
zwrotem „jednostek organizacyjnych podpo
rządkowanych”, zamiast „jednostek orga
nizacyjnych podległych”. Należy zauważyć, 
że w sposób prawidłowy zwroty te zostały  
użyte w dyspozycji art. 1 ustawy o kon
troli: „jednostki organizacyjne podległe”.

Zgodnie z art. 20 komentowanej usta
wy, o planowanej kontroli zawiadamia się 
kierownika jednostki kontrolowanej, poda
jąc przewidywany czas trwania czynności 
kontrolnych. Przepis ustawy w tym wzglę
dzie nie przewiduje, w jakiej formie powin
no się zawiadamiać o kontroli i kto jest zo
bowiązany do przesłania takiego zawiado
mienia (kierownik jednostki kontrolującej, 
kierownik komórki do spraw kontroli, kon
troler?). Zagadnienie to jest o tyle istotne, 
że brak takich postanowień może w prakty
ce powodować rozbieżności w sposobie po
stępowania poszczególnych jednostek kon
trolujących i – co bardzo istotne – odmien
nie kształtować sferę praw i obowiązków 
podmiotów kontrolowanych. Postulujemy 
zatem zamianę w treści przepisu wyrazów 
„czas trwania” na „termin realizacji”. Czas 
trwania może być bowiem wskazywany 
jako liczba dni kontroli (np. 10 dni), co 
jest informacją niewiele dającą podmioto
wi kontrolowanemu, termin zaś określony  
będzie datami rozpoczęcia i zakończenia 
kontroli. Zasadny zatem wydaje się postu
lat doprecyzowania formy zawiadomie
nia i określenia podmiotu zobowiązanego 
do jego przesłania (np. kierownik komór
ki do spraw kontroli). 

Krytycznie należy ocenić przypisanie 
w ustawie szeregu kompetencji technicz
nych kierownikowi jednostki kontrolują

cej. Mając na uwadze przepis art. 5 ust. 3 
ustawy – zgodnie z którym kierownikiem 
jednostki kontrolującej jest: prezes Rady 
Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, minister, kierownik urzędu 
centralnego czy wojewoda – przypisanie 
wymienionym osobom takich uprawnień, 
jak dokonywanie w projektach wystąpień 
pokontrolnych sprostowań błędów pisar
skich lub innych oczywistych omyłek, prze
syłanie projektu wystąpienia pokontrolne
go, należy uznać za nieprawidłowe. 

W aktualnym stanie prawnym, na pod
stawie przepisu art. 38, minister jest zo
bowiązany do przekazania projektu wy
stąpienia pokontrolnego. Ponadto, zgodnie  
z art. 41, dokonuje on w projekcie wy
stąpienia pokontrolnego sprostowań błę
dów pisarskich lub innych oczywistych 
omyłek. Naszym zdaniem, rozwiąza
nia cytowanych wyżej przepisów pozo
stają w sprzeczności z art. 37, który stano
wi, że projekt wystąpienia pokontrolnego  
podpisuje kontroler i kierownik komór
ki do spraw kontroli, oraz z art. 42, któ
ry kierownika komórki do spraw kontro
li upoważnia do rozstrzygania istotnych 
spraw merytorycznych. Zatem zgodnie 
z regułą wnioskowania a maiori ad mi
nus, jeżeli kierownik komórki do spraw 
kontroli podpisuje projekt wystąpienia  
pokontrolnego oraz rozstrzyga istotne spra
wy merytoryczne, to tym bardziej powi
nien być uprawniony do rozstrzygania 
drobnych spraw, takich jak sprostowa
nia i przekazywanie kierownikowi jed
nostki kontrolowanej projektu wystąpie
nia pokontrolnego. 

Odrębną sprawą jest realizacja tych 
uprawnień. Dotychczasowa praktyka wska
zuje, że wielu kierowników jednostek kon
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trolujących (ministrów)2 delegowało upraw
nienia wynikające z ustawy o kontroli in
nym podmiotom, na przykład przekazywa
ło je kierownikom komórek do spraw kon
troli, podsekretarzom stanu, dyrektorom 
generalnym3. Proponujemy zatem zastą
pienie w art. 38 i art. 41 wyrazów „kie
rownik jednostki kontrolującej” wyraza
mi „kierownik komórki do spraw kontroli”.

W teorii kontroli bardzo ważne znacze
nie przypisuje się zasadzie prawa do wy
słuchania auditur et altera pars. Jak słusz
nie zauważa Rafał Padrak4, zasada pra
wa do wysłuchania polega na przyznaniu 
uczestnikom postępowania kontrolnego, 
odpowiedzialnym za działalność strony 
kontrolowanej, prawa do wypowiedzenia 
się w każdej kwestii będącej przedmio
tem kontroli. Jest ona instrumentem dą
żenia do prawdy obiektywnej, przejawem 
zasady kontradyktoryjności, jak również 
łagodzi potencjalne zagrożenia płynące 
z obowiązywania zasady śledczej, pole
gającej na skupieniu w rękach kontrolera 
wszystkich funkcji procesowych na etapie 
ustalania stanu faktycznego. 

Zasada prawa do wysłuchania w usta
wie o kontroli przejawia się między inny
mi możliwością:

•	składania oświadczeń dotyczących 
zakresu kontroli i skorelowanym z tym 
uprawnieniem obowiązkiem kontrolera 
przyjęcia oświadczenia (art. 30);

•	złożenia dodatkowych pisemnych wyja
śnień dotyczących zakresu kontroli, nie
zbędnych do sporządzenia wystąpienia 
pokontrolnego (na wniosek kontrolera) 
(art. 35);

•	złożenia oświadczeń odnoszących się do 
ustaleń kontroli dotyczących nieprawi
dłowości przez byłego kierownika jed
nostki kontrolowanej, za które ponosi on 
odpowiedzialność w okresie objętym kon
trolą (art. 39 ust. 2);

•	złożenia przez kierownika jednostki kon
trolowanej zastrzeżeń do ustaleń poczy
nionych przez kontrolera w postępowa
niu kontrolnym (art. 40).
Należy podkreślić, że zasada prawa do 

wysłuchania znalazła pełne odzwiercie
dlenie w przepisach ustawy o kontroli.  
Odrębną sprawą jest realizacja wyżej wy
mienionych uprawnień, zwłaszcza zastrze
żeń składanych przez kierownika jednostki  
kontrolowanej do projektu wystąpienia 
pokontrolnego. 

Ustawodawca przewidział cztery moż
liwości postępowania w odniesieniu do 

2	 Przykładowo,	w	Ministerstwie	Obrony	Narodowej	–	na	mocy	decyzji	nr	516/MON	z	30.12.2011	r.	w	spra-
wie	powołania	pełnomocników	ministra	obrony	narodowej	do	spraw	kontroli	(DzUrzMON.2011.25.441.)	
–	zadania	ministra	obrony	narodowej	wynikające	z	ustawy	z	15.07.2011	r.	o	kontroli	w	administracji	rzą-
dowej	wykonuje	w	jego	imieniu	pełnomocnik	do	spraw	kontroli	–	dyrektor	Departamentu	Kontroli.

3	 Wśród	najczęściej	wskazywanych	uprawnień	kierowników	jednostek	kontrolujących	przekazywanych	in-
nym	podmiotom należy	wymienić:	prawo	do	zarządzania	i	przeprowadzania	kontroli;	prawo	do	wydawa-
nia	upoważnień	do	przeprowadzenia	kontroli;	powoływania	biegłych;	dokonywania	sprostowań,	poprawek	
błędów	pisarskich	lub	innych	oczywistych	omyłek	w	projekcie	wystąpienia	pokontrolnego;	podpisywania	
wystąpień	pokontrolnych	i	przekazywania	ich	kierownikowi	jednostki	kontrolowanej;	podpisywania	spra-
wozdania	z	kontroli	w	trybie	uproszczonym;	przesyłania	informacji	o	wynikach	kontroli	kierownikowi	jed-
nostki	nadrzędnej	lub	sprawującej	nadzór	nad	jednostką	kontrolowaną	oraz	do	innych	organów	lub	jedno-
stek,	które	uznają	za	właściwe.

4 R. Padrak: Zasady postepowania kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli,	„Kontrola	Państwowa”	nr	4/2003,	s.	35.
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zastrzeżeń wniesionych przez kierowni
ka jednostki kontrolowanej:
•	odrzucenie zastrzeżeń (z powodów formal

nych) wniesionych przez osobę nieupraw
nioną lub wniesionych po upływie terminu; 

• uwzględnienie zastrzeżeń w całości;
•	uwzględnienie	zastrzeżeń	w części	lub
•	oddalenie	zastrzeżeń.

W art. 42 ust. 4 ustawodawca przewi
dział możliwość odwołania się kierowni
ka jednostki kontrolowanej do kierownika 
jednostki kontrolującej, w przypadku od
rzucenia wniesionych przez niego zastrze
żeń. Ustawodawca nie przewidział nato
miast takiego uprawnienia w odniesieniu 
do zastrzeżeń oddalonych. Należy zauwa
żyć, że odrzucenie zastrzeżeń następuje 
wyłącznie z przyczyn formalnych. W sto
sunku do stanowiska kierownika komórki 
do spraw kontroli, oddalającego zastrze
żenia (rozpoznane co do meritum), stano
wisko to nie podlega instancyjności. Takie  
rozwiązanie może budzić pewne wątpli
wości, narusza bowiem zasadę dwuin
stancyjności5. O ile ustawodawca prze
widział ją w odniesieniu do zastrzeżeń 
odrzuconych, nie zawarł takich rozwią
zań w odniesieniu do zastrzeżeń oddala
nych – ważniejszych z punktu widzenia 
postępowania kontrolnego i jego skutków 
dla podmiotu kontrolowanego, pozbawia
jąc tym samym podmiot kontrolowany pod
stawowych uprawnień. Na tle tej uwagi 

rodzi się postulat wprowadzenia w treści 
art. 42 ust. 4 unormowania określające
go uprawnienie kierownika jednostki kon
trolowanej odwołania się do kierownika 
jednostki kontrolującej także w odniesie
niu do zastrzeżeń oddalonych. 

Dyspozycja art. 45 ust. 1 i 2 zawiera 
– naszym zdaniem – lukę, polegającą na 
uregulowaniu materii przekazania kie
rownikowi jednostki kontrolowanej sta
nowiska jedynie w stosunku do zastrzeżeń 
oddalonych. Należy zauważyć, że zgod
nie z art. 42 ust. 1, kierownik komórki do 
spraw kontroli może odrzucić zastrzeże
nia, uwzględnić je w całości lub w części 
bądź je oddalić. Przepisy ustawy nie pre
cyzują, czy w rezultacie rozpatrzenia za
leceń ma powstać jeden dokument – „sta
nowisko wobec wniesionych zastrzeżeń”, 
obejmujący zarówno zastrzeżenia odda
lone, jak i uwzględnione, czy też osobne 
dokumenty, na przykład „stanowisko wo
bec oddalonych zastrzeżeń” i „stanowi
sko wobec uwzględnionych zastrzeżeń”, 
co sugerują postanowienia art. 45 ust. 2 
i art. 46 ust. 2 ustawy o kontroli. W na
szej opinii, przyjęcie ogólnej zasady, że 
wobec wszystkich wniesionych zastrzeżeń 
sporządza się stanowisko wraz z uzasad
nieniem (jeden dokument) i przesyła kie
rownikowi jednostki kontrolowanej, może 
tę lukę wypełnić. Na potrzebę przekazy
wania kierownikowi jednostki kontrolo

5	 W	doktrynie	istnieje	spór	na	temat	obowiązywania	zasady	dwuinstancyjności	w	postępowaniu	kontrol-
nym.	Por.	R.	Padrak:	Zasada dwuinstancyjności postępowania kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli (Ciąg 
dalszy dyskusji),	 „Kontrola	Państwowa”	nr	5/2003,	 s.	63	 i	 n.;	 tenże:	Zasady postępowania kontrolne-
go Najwyższej Izby Kontroli,	„Kontrola	Państwowa”	nr	4/2003,	s.	24	i	n.;	M.	Niezgódka-Medek:	W spra-
wie zasady dwuinstancyjności w postępowaniu kontrolnym (Polemika)	i	W.	Robaczyński:	Wybrane zagad-
nienia postępowania odwoławczego w Najwyższej Izbie Kontroli (Głos w dyskusji na marginesie artykułu  
R. Padraka),	„Kontrola	Państwowa”	nr	1/2003,	s.	24	i	n.
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wanej także stanowiska wobec uwzględ
nionych zastrzeżeń wskazuje w literaturze  
przedmiotu M. Antoniak6. Proponujemy  
zatem połączyć uregulowania art. 45 ust. 
1 i 2, a nowemu art. 45 nadać brzmienie, 
zgodnie z którym, kierownik komórki do 
spraw kontroli po rozpatrzeniu wniesionych 
zastrzeżeń sporządzałby stanowisko wo
bec nich wraz z uzasadnieniem i przesyłał 
je kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Jednoznacznie krytycznie należy ocenić 
w tej materii redakcję przepisu art. 46 
ust. 2, która powinna bezsprzecznie ulec 
zmianie. Zgodnie z obecnym jego brzmie
niem, „w przypadku uwzględnienia za
strzeżeń wystąpienie pokontrolne sporzą
dza się na podstawie projektu wystąpienia  
pokontrolnego oraz stanowiska kierow
nika komórki do spraw kontroli wobec 
oddalonych zastrzeżeń”, co czyni oma
wiany przepis nielogicznym. Oddalone  
zastrzeżenia nie mogą bowiem w żaden 
sposób wpływać na brzmienie zapisów wy
stąpienia pokontrolnego. Zmiany w sto
sunku do projektu wystąpienia pokontrol
nego są bowiem efektem uwzględnienia  
zastrzeżeń, a nie ich oddalenia. Podnosi
my także potrzebę doprecyzowania prze
pisu art. 46 ust. 1, w którym po pierwsze: 
pominięto instytucję odrzucenia zastrze
żeń, a po drugie: użyto niezdefiniowanego 
uprzednio w ustawie pojęcia „nieuwzględ
nienie wszystkich zastrzeżeń”, choć moż
na było posłużyć się pojęciem występują
cym w ustawie – „oddalenie zastrzeżeń”. 

Zgodnie z dyspozycją art. 46 ust. 3 pkt 1 
ustawy o kontroli, „wystąpienie pokontrol

ne w razie potrzeby uzupełnia się o zalece
nia lub wnioski, dotyczące usunięcia nie
prawidłowości lub usprawnienia funkcjo
nowania jednostki kontrolowanej”. Wyda
je się, że zastosowana przez ustawodawcę 
konstrukcja przepisu nie jest najwłaściw
sza i powinna zostać zmieniona. Obecne 
bowiem brzmienie nakazuje uzupełnia
nie wystąpienia pokontrolnego o wnioski 
lub zalecenia, co oznacza, że nie ma moż
liwości jednoczesnego zawarcia w wystą
pieniu pokontrolnym wniosków i zaleceń. 
Na gruncie wzmiankowanego przepisu 
pojawia się problem jeszcze innej natu
ry. Chodzi mianowicie o to, co należy ro
zumieć przez pojęcie „zalecenia” i „wnio
ski”. Praktyka wskazuje, że kontrolerzy 
nie dostrzegają różnicy pomiędzy zalece
niami a wnioskami. Odczytywanie treści 
dyspozycji art. 46 ust. 3 pkt 1 w kontek
ście dalszej części zdania nakazuje po
wiązać zalecenia z nieprawidłowościa
mi, natomiast wnioski z usprawnianiem. 
Wnioski powinny zatem wskazywać, ja
kie usprawnienia są potrzebne w kontro
lowanej jednostce. Podstawową różnicę 
między zaleceniami a wnioskami moż
na sprowadzić do wiążącego charakteru 
tych pierwszych. 

Chcielibyśmy jeszcze zwrócić uwagę 
na dwie dodatkowe kwestie, o charakte
rze ogólniejszym, które mogłyby być tak
że rozpatrzone przy projektowaniu nowe
lizacji ustawy. 

Pierwszą z nich jest możliwość pojawie
nia się wątpliwości odnośnie do skutków 
przeprowadzania dodatkowych czynno

6	 Zob.	m.in.	M.	Antoniak:	Kontrola rządowa w administracji publicznej,	Warszawa	2012,	s.	216-217.
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ści kontrolnych. Ustawodawca w treści 
art. 43 wskazał, że jeżeli w trakcie rozpa
trywania zastrzeżeń zaistnieje koniecz
ność przeprowadzenia dodatkowych czyn
ności kontrolnych, kontroler przeprowa
dza te czynności na podstawie dotych
czasowego upoważnienia. Ustawodaw
ca nie wskazał natomiast żadnej pro
cedury określającej, co należałoby zro
bić w przypadku konieczności wniesie
nia, w wyniku przeprowadzenia dodat
kowych czynności sprawdzających, istot
nych zmian do projektu wystąpienia po
kontrolnego. 

Podstawowym założeniem w tym zakre
sie powinno być przyjęcie, że jeżeli w wy
niku dodatkowych czynności sprawdza
jących następuje istotna zmiana postano
wień projektu wystąpienia pokontrolnego, 
kierownik jednostki kontrolującej powi
nien otrzymać nowy, poprawiony projekt 
wystąpienia i ponowne prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń. W przypadku przyjęcia od
miennego stanowiska, to jest sporządze
nia wystąpienia pokontrolnego uzupeł
nionego o nowe treści wynikające z czyn
ności sprawdzających, kierownika jed
nostki kontrolowanej pozostawia się bez 
prawa wniesienia zastrzeżeń do nowego 
brzmienia zapisów dokumentu pokontrol
nego. Na rzecz sporządzania nowego pro
jektu wystąpienia pokontrolnego i wzno
wienia procedury zastrzeżeniowej prze
mawia prymat zasady prawdy obiektyw
nej w postępowaniu kontrolnym.

Drugą kwestią jest brak w obecnym 
stanie prawnym możliwości wniesienia 
zastrzeżeń przez kierownika jednostki 
kontrolowanej do treści sprawozdania 
z kontroli przeprowadzonej w tym try
bie uproszczonym. Przepisy ustawy bar

dzo ogólnie regulują zagadnienie kontroli 
w tym trybie. W uzasadnieniu projektu 
ustawy wskazano, że tryb uproszczony 
kontroli jest trybem „mniej sformalizowa
nym”, mającym na celu „szybkie przedsta
wienie wniosków pokontrolnych”. Zgodnie 
z dyspozycją art. 51 ustawy, w uzasad
nionych przypadkach bądź z uwagi na 
pilność sprawy, kontrolę można przepro
wadzić w trybie uproszczonym. W zakre
sie odmienności uregulowań można wy
mienić odmienny dokument pokontrolny, 
którym jest sprawozdanie, a nie wystą
pienie pokontrolne, oraz brak możliwości 
zgłaszania do tego dokumentu zastrze
żeń przez podmiot kontrolowany. Spra
wozdanie jest przesyłane do kierownika 
jednostki kontrolowanej do zapoznania 
się i stosowania zawartych w nim za
leceń. Ustawodawca zagwarantował je
dynie w art. 52 ust. 5 kierownikowi jed
nostki kontrolowanej prawo przedstawie
nia swojego stanowiska do sprawozdania 
w ciągu trzech dni od otrzymania spra
wozdania. 

Analiza treści przepisu art. 52 nie poz
wala jednoznacznie stwierdzić, czy w wy
niku stanowiska złożonego przez kontro
lowanego można dokonać zmiany treści 
sprawozdania z kontroli. Na problem ten 
zwrócono uwagę w doktrynie, wykazu
jąc brak jasności uregulowań w tej kwe
stii. Wydaje się, że obecne rozwiązanie 
w zakresie, w jakim odbiera kontrolo
wanemu prawo wniesienia zastrzeżeń 
do sprawozdania, pozostaje w sprzecz
ności z zasadą kontradyktoryjności po
stępowania kontrolnego, zasadą prawdy 
obiektywnej, jak również jedną z podsta
wowych zasad wyrażonych w Konstytu
cji RP – to jest prawem jednostki do żą
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dania usunięcia informacji nieprawdzi
wych lub niepełnych7.

Należy podkreślić, że zasady rządzą
ce postępowaniem kontrolnym nie zosta
ły wyrażone w ustawie expressis verbis. 
Zagadnienie to pozostawiono przedsta
wicielom doktryny, którzy dokonują ich 
klasyfikacji przez syntezę wyinterpreto
waną z obowiązujących przepisów8. 

Zasada kontradyktoryjności oznacza 
równość stron w ustalaniu stanu faktycz
nego. Kontrolowany ma prawo przedsta
wiania dowodów zmieniających zarówno 
prezentację stanu faktycznego, jak i ocen. 
Przyjęte w ustawie o kontroli w admini
stracji rządowej rozwiązanie pozbawia
jące kontrolowanego prawa do wniesienia 
zastrzeżeń oraz możliwości zmiany treści 
sprawozdania z kontroli w trybie uprosz
czonym sprawia, że zostaje zachwiana 
równowaga stron w ustalaniu stanu fak
tycznego. Rozwiązanie to nie sprzyja za
pewnieniu zgodności faktów utrwalonych 
w dokumencie pokontrolnym za stanem 
rzeczywistym. Ponadto, wyłączenie przez 
ustawodawcę możliwości zgłoszenia środ
ków prowadzących do korygowania treści 
informacji o wynikach przeprowadzonej 
kontroli narusza zasadę prawdy obiektyw
nej. Należy podkreślić, że zasada praw
dy obiektywnej ma nadrzędne znacze
nie w postępowaniu kontrolnym. Krytycz
nie zatem należy ocenić przyznanie przez 

ustawodawcę prymatu zasadzie szybko
ści i efektywności postępowania nad za
sadą prawdy obiektywnej. 

Podzielamy pogląd R. Padraka, że za
sada prawdy obiektywnej „jest ‘królową 
zasad’, pozostałe zasady pełnią służebną 
rolę wobec niej, stanowią gwarancje reali
zacji zasady prawdy obiektywnej”9. Za
sadny zatem wydaje się postulat de lege 
ferenda wprowadzenia w ustawie o kon
troli mechanizmu umożliwiającego kontro
lowanemu złożenie zastrzeżeń oraz zmia
ny treści sprawozdania z kontroli w trybie 
uproszczonym. Zmiana przepisów ustawy  
w tym zakresie czyniłaby także zadość 
zasadzie wyrażonej w art. 51 ust. 4 Kon
stytucji RP, który stanowi, że każdy ma 
prawo do żądania sprostowania oraz usu
nięcia informacji nieprawdziwych, nie
pełnych lub zebranych w sposób sprzecz
ny z ustawą. 

Wyrażamy nadzieję, że powyższe opinie 
będą początkiem konstruktywnej dysku
sji na temat potrzeby nowelizacji ustawy 
o kontroli w administracji rządowej i przy
czynią się do usprawnienia przebiegu pro
cesu kontrolnego, a tym samym do pod
niesienia jakości działalności kontrolnej. 

dr	MONIKA	NOWIKOWSKA,	

płk	dypl.	rez.	JANUSZ	CIEŚLAK

7	 Por.	m.in.	M.	Antoniak,	op.	cit.;	E.	Sławińska-Tomtała:	Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora 
finansów publicznych. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami,	Warszawa	2011.

8	 Zob.	m.in.	M.	Antoniak,	op.	cit.,	s.	85	i	n.;	R.	Padrak,	Zasady postępowania…,	op.	cit.,	s.	24-52;	S.	Kałużny:	
Leksykon kontroli,	Warszawa	2002,	s.	113-117.

9	 R.	Padrak,	Zasady postępowania…,	op.	cit.,	s.	35.
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