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KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Spotykamy się na inauguracji studiów po-
dyplomowych, których nazwa odnosi się do 
kontroli państwa. Kluczowe znaczenie ma 

tu słowo „kontrola”. W lite raturze przed-
miotu często spotykamy zarówno różne 
znaczenia samego terminu „kontrola” czy 
„działalność kontrolna”, jak i różne okre-
ślenia funkcji, jaką badania kontrolne 
mają spełniać. Z oczywistych względów 
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Wykład inauguracyjny na studiach podyplomowych

W spotkaniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,  
inaugurującym 4 marca 2016 roku studia podyplomowe pn. „Prawne 
aspekty kontroli państwa” wzięli udział przedstawiciele władz uczelni 
i Najwyższej Izby Kontroli. Wykład wprowadzający wygłosił prezes NIK 
Krzysztof Kwiatkowski. Prezes podkreślił, że kontrole NIK pełnią funk-
cję prewencyjną, gdyż zmierzają nie tylko do pokazania nieprawidłowości, 
ale ujawniają ich przyczyny, starają się zapobiec kolejnym uchybieniom 
i wskazują drogę naprawy. Funkcja prewencyjna kontroli Izby polega też 
na zgłaszaniu wniosków de lege ferenda o regulację lub zmianę obowiązu-
jących przepisów prawa.

Prewencyjna funkcja kontroli 
Najwyższej Izby Kontroli
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najbliższe są nam te określenia, które mają 
bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do 
kontroli państwowej i jej naczelnego orga-
nu, którym jest Najwyższa Izba Kontroli.

Ograniczone ramy czasowe mojego wy-
stąpienia zmuszają do wyboru z całego bo-
gactwa problematyki kontroli państwo-
wej pewnego wycinka, bardzo wprawdzie 
istotnego, ale będącego tylko fragmentem 
całości problematyki. Procedura kontrol-
na, podobnie jak i inne procedury uregu-
lowane prawem, spełnia różne funkcje. 
Nie możemy jednak w tym momencie 
pozwolić sobie na rozważania zbyt sze-
rokie, należy zatem dokonać pewnej selek-
cji zagadnień. Ponieważ spośród różnych 
możliwych do wypełnienia zadań, jakie 
stawiamy przed organami i podmiotami 
zaangażowanymi w działalność kontrolną 

jest także oddziaływanie prewencyjne, 
warto zastanowić się, jakie znaczenie ma 
prewencja wynikająca z aktywności kon-
trolnej w kontekście funkcjonowania pań-
stwa i społeczeństwa we współczesnych 
realiach gospodarczych i społecznych. 
Proponuję zatem zająć się bliżej aspekta-
mi prewencyjnymi działalności kontrol-
nej, ze szczególnym uwzględnieniem za-
łożeń i efektów kontroli Najwyższej Izby 
Kontroli. Rozważenie tych kwestii może 
być pożyteczne także z tego względu, że 
właściwe ukształtowanie aspektów pre-
wencyjnych może pozwolić na pełniejsze 
osiągnięcie celów przyświecających wdro-
żonemu w Izbie systemowi zapewnienia 
jakości procesu kontrolnego.

Akademicki charakter niniejszego wystą-
pie nia – inaugurującego studia podyplomowe 

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski (w środku) w otoczeniu uczestników studiów podyplomowych, któ-
rych większość stanowią kontrolerzy z Delegatury NIK w Łodzi. Udział w spotkaniu wzięli również: Prze-
mysław Szewczyk – dyrektor delegatury (pierwszy z lewej), Grażyna Tuzikiewicz-Gnitecka – wicedyrek-
tor delegatury (w 1. rzędzie, trzecia z prawej) i Wojciech Robaczyński – doradca prawny w delegaturze, 
kierownik studiów podyplomowych z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego (drugi z lewej).
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z zakresu kontroli – skłania do pewnej 
analizy o bardziej teoretycznym charak-
terze. W praktyce kontrolnej nie możemy 
sobie zbyt często pozwolić na takie abs-
trakcyjne rozważania. Niekiedy jednak 
warto oderwać się od realiów konkretnej 
kontroli, by spojrzeć na funkcjonowanie 
mechanizmów kontrolnych jako pewnej 
całości. Przy takim generalnym spojrze-
niu uwidocznią się różne poziomy pre-
wencyjnego oddziaływania. Postaram się 
przedstawić argumenty przemawiające za 
tym, że w dziedzinie aktywności kontrol-
nej wspomniany wyżej aspekt prewencyjny 
nie ma jednorodnego charakteru.

Dobrze wiemy, że o prewencji – zarów-
no w aspekcie ogólnym, jak i indywidual-
nym – mówi się dużo w innych obszarach 
stosowania prawa, w tym w szczególności 
na tle prawa i postępowania karnego. Na 
przestrzeni lat rozwoju myśli prawniczej 
rola czynnika prewencyjnego w działalno-
ści organów stosujących prawo karne była 
różnie postrzegana. Należy jednak podkre-
ślić, że w przypadku odpowiedzialności 
z tytułu czynu zabronionego przez ustawę 
prewencja nie jawi się jako funkcja samo-
dzielna, a w każdym razie niekoniecznie 
jako najważniejsza. Zasadnicze znaczenie 
ma bowiem realizacja zasad sprawiedli-
wości, wyrażająca się w adekwatnej do 
czynu i osoby sprawcy reakcji na czyn za-
broniony. Procedura kontrolna natomiast 
nie wyraża się w karaniu. Organy kon-
trolne, co oczywiste, nie są organami ści-
gania, nie sprawują także zastrzeżonego 
dla sądów wymiaru sprawiedliwości. To 
prawda, że wielokrotnie w toku kontroli 
ujawniane są okoliczności wskazujące na 
podejrzenie popełnienia przestępstwa lub 
wykroczenia, co skutkuje skierowaniem 

stosownego zawiadomienia, prowadzącego 
do zainteresowania sprawą organów ści-
gania. Jest to już jednak krok dalej, gdyż 
egzekwowanie odpowiedzialności następu-
je poza działalnością kontrolną. Z drugiej 
strony, osiąganie skutków prewencyjnych 
nie jest także jedynym celem planowanych 
i przeprowadzanych kontroli.

Czemu przede wszystkim służy dzia-
łalność kontrolna? Większość odpowiedzi 
– zarówno sformułowanych przez naukow-
ców po dokonaniu stosownej analizy po-
jęciowej, jak i udzielonych spontanicznie 
przez osoby, które na co dzień takiej re-
fleksji nie dokonują – będzie tego rodzaju, 
że kontrola zmierza – a w każdym razie 
zmierzać powinna – do poprawy rzeczy-
wistości. Kontrola służy ujawnieniu roz-
maitych mechanizmów i procesów życia 
społecznego i gospodarczego, w ramach 
których realizowane są różne cele państwa, 
wspólnot samorządowych, przedsiębior-
ców i obywateli. W toku kontroli można 
ustalić, czy określone fragmenty rzeczy-
wistości oparte są na właściwie funkcjonu-
jących mechanizmach. Kontrola pozwala 
ujawnić nieprawidłowości, ale także wska-
zuje te punkty, które funkcjonują prawi-
dłowo. Zarówno jednak ani negatywna 
ocena, ani pochwała ze strony organu kon-
troli nie stanowią celu samego w sobie. 
Istotne znaczenie ma bowiem wyznaczanie 
kierunków postępowania na przyszłość, 
w szczególności po to, aby podejmowane 
działania zgodne były z zaaprobowanymi 
wyznacznikami. I tu pojawia się wspo-
mniany na wstępie element prewencyj-
ny. Nie o to przecież chodzi w kontroli, 
aby nieprawidłowości po prostu wykryć. 
Rzecz jasna, bez ich wykrycia i zwymiaro-
wania nie byłoby możliwe podejmowanie 
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dalszej analizy, ale chodzi przede wszyst-
kim o próbę skonstruowania – na różnych 
płaszczyznach – właściwych modeli po-
stępowania na przyszłość. Na margine-
sie zasadniczych rozważań należy przy 
tym zaznaczyć, że osiąganie założonych 
rezultatów w wyniku działalności orga-
nu kontroli wymaga z reguły pozytyw-
nego współdziałania adresata wniosków 
pokontrolnych. Organ kontroli bowiem, 
niebędący organem nadzoru, nie jest co 
do zasady wyposażony w środki egzeku-
cyjne pozwalające na wymuszenie reali-
zacji wniosków.

Powyższe uwagi znajdują oparcie w obo-
wiązującej regulacji prawnej. Zgodnie 
z art. 28 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie 
Kontroli, postępowanie kontrolne ma na 
celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie 
działalności jednostek poddanych kontroli, 
rzetelne jego udokumentowanie i doko-
nanie oceny kontrolowanej działalności 
według kryteriów określonych w art. 5 
ustawy. Efektem kontroli przeprowadzonej 
w jednostce kontrolowanej jest wystąpie-
nie pokontrolne, które – zgodnie z art. 53 
ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o NIK – zawiera 
między innymi zwięzły opis ustalonego 
stanu faktycznego i ocenę kontrolowanej 
działalności, w tym ustalone, na podstawie 
materiałów dowodowych znajdujących się 
w aktach kontroli, nieprawidłowości i ich 
przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie 
odpowiedzialne, a także uwagi i wnioski 
w sprawie usunięcia stwierdzonych nie-
prawidłowości.

Z punktu widzenia niniejszych rozważań 
szczególne znaczenie mają sformułowane 
w treści wystąpienia pokontrolnego wnio-
ski pokontrolne. Trzeba się zastanowić, 
jakie jest znaczenie tych wniosków. Już 

na pierwszy rzut oka widać, że zmierzają 
one zasadniczo w dwóch kierunkach. Po 
pierwsze, w kierunku usprawnienia działal-
ności konkretnej jednostki kontrolowanej. 
Ze względu na charakter jednostki – nie-
jednokrotnie będącej aparatem pomocni-
czym naczelnego lub centralnego organu 
administracji – także i te „jednostkowe” 
wnioski mogą mieć w efekcie charakter 
ogólny, gdyż ich realizacja może doprowa-
dzić do poprawy stanu funkcjonowania ca-
łego sektora administracji czy gospodarki. 
Nawet jednak wtedy, gdy wnioski te do-
tyczą jednostek kontrolowanych o stosun-
kowo niewielkim zasięgu oddziaływania, 
to ich suma – a należy tu mieć na myśli 
nie tylko arytmetyczną sumę wniosków, 
ale także ich siłę argumentacji wzrastają-
cą w postępie co najmniej algebraicznym 
– ujawnia ich kolejny aspekt. Chodzi tu 
o znaczenie ogólniejsze, wyrażające się 
w zbiorczym sformułowaniu ogółu wnio-
sków w odniesieniu do szerszego już kręgu 
odbiorców. Adresatami są na tym pozio-
mie przede wszystkim inne jednostki (kie-
rownicy tych jednostek), których ustrój 
i charakter działania są takie same lub co 
najmniej zbliżone do jednostki kontrolo-
wanej. Prewencyjne znaczenie kontroli 
uwidacznia się wówczas w coraz szerszym 
kontekście.

Najszerszy wydźwięk prewencyjny doty-
czy jednak najbardziej ogólnego oddziały-
wania kontroli jako pewnego zinstytucjo-
nalizowanego procesu. Można powiedzieć, 
że im wyższy stopień instytucjonalizacji 
kontroli i im wyższy szczebel usytuowania 
organu przeprowadzającego kontrole i for-
mułującego wnioski pokontrolne, tym wy-
raźniejsze jest ogólnoprewencyjne oddzia-
ływanie działalności kontrolnej. Przekonują 
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o tym doświadczenia Najwyższej Izby 
Kontroli. Nie ulega wątpliwości, że najistot-
niejszą rolę prewencyjną odgrywają oceny, 
uwagi i wnioski o charakterze najbardziej 
generalnym, zawarte w informacji o wy-
nikach kontroli, przygotowanej na pod-
stawie art. 64 ust. 1 ustawy o NIK. Stąd 
znaczenie, jakie w Izbie przywiązuje się do 
odpowiedniego prezentowania wyników 
kontroli w tym dokumencie. Kilkanaście 
czy nawet kilka zdań zawartych w czę-
ści ogólnej informacji może oddziaływać 
– i z reguły oddziałuje – w sposób bardzo 
wyraźny na niezwykle szeroki fragment 
aktywności państwa i jego organów, a także 
samorządu terytorialnego. 

Ostatni z wyżej przedstawionych prze-
jawów prewencyjnego oddziaływania kon-
troli NIK można uznać za najdalej realizu-
jący postulat prewencji generalnej. Na tym 
poziomie nie chodzi już o egzekwowanie 
odpowiedzialności, ale o wytyczanie wła-
ściwych standardów działania na przy-
szłość. W tym zresztą, co wszyscy przecież 
wiemy, tkwi sekret dobrze przeprowadzo-
nej i zrealizowanej kontroli. Chodzi o to, 
aby w jak najpełniejszym stopniu kontrola 
pozwalała kształtować właściwe postawy 
adresatów wystąpień pokontrolnych i in-
formacji o wynikach kontroli.

Jak z powyższego wynika, przy takim 
modelowym ujęciu prewencyjnego zna-
czenia kontroli dopiero gdzieś w tle lokują 
się kwestie związane ze wspomnianym 
już wyżej bezpośrednim oddziaływa-
niem ocen i wniosków pokontrolnych na 
funkcjonowanie jednostki kontrolowanej. 
Oczywiście, każdy przejaw niewłaściwego 
działania jest niepokojący i każdy przypa-
dek poprawy jest cenny. Nie zmienia to 
jednak faktu, że poprawa w jednostkowych 

przypadkach, będąca efektem jednost-
kowego, indywidualnie prewencyjnego 
oddziaływania, nie ma – patrząc mode-
lowo – tak zasadniczego znaczenia, jak 
doprowadzenie do pozytywnych zmian 
o charakterze systemowym. A właśnie 
zmiany natury systemowej muszą pozo-
stawać głównym celem funkcjonowania 
naczelnego organu kontroli państwowej.

Gdy mowa o  systemowym ujęciu 
efektów kontroli NIK, nie sposób nie 
wspomnieć o istotnym znaczeniu, jakie 
ma formułowanie przez Izbę wniosków  
de lege ferenda. Można powiedzieć, że jest 
to najwyżej usytuowany rodzaj prewencji. 
Nie chodzi tu bowiem o to, by wszelkie 
normy były właściwie przestrzegane, ale 
o to, by normy te były właściwie skonstru-
owane. Nieracjonalne rozwiązania prawne 
nie chronią racjonalności systemu porząd-
ku prawnego jako całości. Samo mecha-
niczne narzucanie przestrzegania prawa 
chroni przed formalnymi naruszeniami. 
Nie jest jednak remedium na niekorzyst-
ne tendencje w funkcjonowaniu państwa 
i samorządu terytorialnego. Znacznie 
istotniejsze jest takie uksztaltowanie in-
stytucji prawa, które nie będzie zachęcało 
do poszukiwania rozwiązań sprzecznych 
z prawem. Kształtowaniu właściwych roz-
wiązań służy zaś właśnie konstruowanie 
przez Najwyższą Izbę Kontroli wniosków 
w zakresie zmiany obowiązującego ustawo-
dawstwa. Wspomnieć należy, że w ostat-
nim okresie Izba odnotowuje w tym za-
kresie istotne sukcesy. Zauważyć tu można 
między innymi uwzględnione w toku prac 
ustawodawczych nad projektowanymi 
zmianami Prawa zamówień publicznych 
wnioski NIK odnoszące się do tego obsza-
ru legislacji. W tym kontekście należy też 
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dostrzec propozycje, jakie Izba formułuje 
po kontrolach przeprowadzanych i koor-
dynowanych przez łódzką delegaturę NIK.

Zasygnalizowany tu najwyższy stopień 
prewencji nie polega zatem na oddziały-
waniu na konkretnego adresata danego 
zakazu lub nakazu, ale na wpływaniu na 
ustawodawcę w tym kierunku, aby two-
rzył spójne i racjonalne przepisy, dające 
samym swym kształtem najdalej idące 
nadzieje na przestrzeganie prawa przez 
ogół adresatów norm prawnych.

Wskazując na wspomniany najwyższy 
poziom prewencyjnego oddziaływania, 
nie należy jednak lekceważyć niższych 
poziomów prewencji. Nie zawsze popra-
wę ustalonego stanu rzeczy da się osią-
gnąć wyłącznie rozwiązaniami systemo-
wymi. Niekiedy przychodzi zachęcić, 
a może nawet zmusić do respektowania 
konkretnych reguł w konkretnych stanach 
faktycznych. Nierespektowanie tych reguł 
daje asumpt do występowania niekiedy 
z oceną stwierdzającą naruszenie prawa, 
stanowiącą podstawę do skierowania za-
wiadomienia do organów ścigania czy do 
rzecznika dyscypliny finansów publicz-
nych, o czym już mówiłem na początku. 
Jeśli tylko w ten sposób osiągamy cele pre-
wencyjne, to nie jest to może powód do 
najwyższego zadowolenia, niekiedy jednak 
nie ma po prostu innego wyjścia. Jest to sy-
tuacja podobna do tak zwanej jurydycznej 
poprawy osoby naruszającej normy prawa 
karnego – nawet jeśli nie osiągamy stanu, 
w którym normy właściwego postępowania 
będą zintegrowane w osobie naruszające-
go wcześniej porządek prawny, ale jeżeli 
nie powróci on na drogę nieprzestrzegania 
prawa (choćby tylko z obawy przed sank-
cją), to i tak wartością jest już sam fakt, że 

powstrzymuje się on od popełnienia czynu 
zabronionego. Podobnie jest w przypad-
ku kontroli z osobami, które przestrzegają 
określonych standardów postępowania 
tylko z obawy przed skierowaniem w ich 
sprawie zawiadomienia do organów ści-
gania czy rzecznika dyscypliny finansów 
publicznych. Nie jest dobrze, gdy jest to 
jedyny motyw przestrzegania prawa, ale 
przynajmniej osiągamy stan, w którym 
prawo jest ostatecznie respektowane.

Podsumowując powyższe, z konieczno-
ści bardzo skrócone rozważania, należy 
stwierdzić, że funkcję prewencyjną kontro-
li trzeba postrzegać wielopłaszczyznowo. 

Można zatem powiedzieć, że pierwsza 
płaszczyzna „prewencji kontrolnej” wy-
znaczona jest przez oddziaływanie wy-
ników kontroli (ocen, uwag i wniosków) 
na indywidualnego adresata wystąpienia 
pokontrolnego. W tym zakresie prewencja 
ta jest najbliższa znanej nam z innej sfery 
prewencji indywidualnej. Kolejna płasz-
czyzna wyznaczona jest przez siłę oddzia-
ływania na całą klasę potencjalnych odbior-
ców – tych, którzy mogliby być adresatami 
wystąpienia pokontrolnego, gdyż podlegają 
w tym samym stopniu kompetencjom or-
ganu kontroli, niezależnie od tego, czy ich 
indywidualna działalność będzie objęta 
badaniami kontrolnymi w ramach reali-
zowanego bieżąco tematu kontroli. W tym 
aspekcie wyraża się już bardziej ogólny, 
choć jednak nadal w pewnym sensie zin-
dywidualizowany charakter oddziaływania 
prewencyjnego. Kolejny poziom, czy też 
płaszczyzna oddziaływania, występuje na 
tle informacji o wynikach kontroli, zawie-
rającej zgeneralizowaną syntezę ustaleń 
i ocen dokonanych przez organ kontroli 
na podstawie tych ustaleń. Nie mówimy 



14 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Krzysztof Kwiatkowski

już wówczas, a przynajmniej nie zawsze 
mówimy o konkretnych adresatach po-
stulatów Najwyższej Izby Kontroli, nawet 
gdy sama informacja jest przekazywana 
konkretnym podmiotom. Wnioski mają 
już wówczas zdecydowanie w większym 
stopniu charakter systemowy, niż „inter-
wencyjny”. Wreszcie, na najwyższym po-
ziomie ogólności o prewencji można mówić 
w odniesieniu do formułowanych przez 
organ kontroli wniosków de lege ferenda. 
Jak już wcześniej wspomniałem, nie cho-
dzi tylko o samą zmianę ustawodawstwa, 
ale o zmianę racjonalną, przez tworzenie 
mechanizmów, które będą przestrzegane, 
a przynajmniej przez unikanie tworzenia 
mechanizmów, o których z góry wiadomo, 
że przestrzegane nie będą. W tym aspekcie 
prewencja występuje już w oderwaniu od 
skonkretyzowanego adresata, jednak nadal 
mówimy o dążeniu do celu, jakim jest za-
pewnienie przestrzegania prawa. O tym 
bowiem, czy prawo będzie przestrzega-
ne, decyduje nie tylko siła kompetencji 

i autorytet organów kontrolnych i egze-
kucyjnych, ale także – a może w najwięk-
szym stopniu – prawidłowa konstrukcja 
systemu prawa obowiązującego.

Jak wynika z powyższych wywodów, 
płaszczyzn realizacji prewencyjnej funk-
cji kontroli można wyróżnić kilka, przy 
czym wytyczenie między nimi ścisłej gra-
nicy nie jest możliwe, nie byłoby chyba 
także potrzebne. Warto jednak zauwa-
żyć, że wraz z analizą kolejnych płaszczyzn 
przesuwamy się na wyższe poziomy uogól-
nienia. Uogólnienie takie jest zaś korzyst-
ne, a nawet konieczne, gdy podejmujemy 
próbę naukowej analizy problematyki kon-
troli, co ma być przecież jednym z celów 
inaugurowanych dziś na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 
studiów podyplomowych. Próba połącze-
nia rozważań naukowych z praktyczną ana-
lizą poszczególnych zagadnień jest dziś 
pilnym wyzwaniem zarówno dla akade-
mickiej teorii, jak i praktyki organów sto-
sujących prawo.
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