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Uwagi wstępne
podstawową formą zatrudnienia kontro-
lera nIk jest mianowanie. szczególnemu 
charakterowi stosunku pracy kontrolerów 

mianowanych, z którym wiąże się większa 
stabilizacja zatrudnienia, muszą towarzy-
szyć pewne reguły „rozliczalności” i egze-
kwowania jakości świadczonej pracy. obok 
wymagań systemu zapewnienia jakości 
procesu kontrolnego i odpowiedzialności 

Egzekwowanie jakości świadczonej pracy

Okresowa ocena kwalifikacyjna 
mianowanego kontrolera NIK

Zawód kontrolera wymaga określonych predyspozycji. w doktrynie pod-
kreśla się, że przepisy prawne stawiają kandydatom na kontrolerów nIk 
wysokie wymagania co do kwalifikacji zawodowych i moralnych, a od pra-
cowników wymaga się rzetelnego wypełniania obowiązków, bezstronności 
i bezwzględnej uczciwości1. Można więc wskazać wiele elementów, które 
zawód kontrolera zbliżają do zawodów zaufania publicznego2. wiążą się 
z nim bowiem takie cechy, jak profesjonalizm, wysokie kwalifikacje etycz-
ne oraz posiadanie specjalistycznego wykształcenia, z aplikacją kontrolerską 
włącznie. poza tym ustawodawca, formułując obowiązek zachowania w ta-
jemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem obowiązków 
służbowych, a  także określając reżim odpowiedzialności dyscyplinarnej  
za przewinienia polegające na naruszeniu obowiązków służbowych lub 
uchybieniu godności stanowiska, wprowadził wymóg przestrzegania przez 
kontrolerów nie tylko przepisów prawa, ale i reguł deontologii zawodowej.

1 T. Liszcz: Status prawny pracowników Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa”, numer jubileuszo-
wy, luty 2014 r., s. 113.

2 Por. A. Krasnowolski: Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, 
funkcjonowanie i aktualne problemy, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2013, 
s. 14-16.
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dyscyplinarnej3, należy do nich także okre-
sowa ocena kwalifikacyjna.

procedura dokonywania okresowej 
oceny kwalifikacyjnej została uregu-
lowana w ustawie z 23 grudnia 1994 r. 
o najwyższej Izbie kontroli4. nie jest to 
jednak regulacja pełna i sformalizowana. 
Ustawodawca udzielił w art. 76a ust. 4 
ustawy o nIk upoważnienia prezesowi 
nIk do wydania zarządzenia określające-
go okres, za który dokonuje się oceny, oraz 
tryb dokonywania okresowych ocen kwa-
lifikacyjnych i rozpatrywania odwołań od 
oceny negatywnej. prezes nIk wykonał 
delegację ustawową i aktualnie uzupełnie-
niem regulacji ustawowej jest zarządze-
nie nr 19/2011 prezesa nIk z 1 września 
2011 r. w sprawie dokonywania okreso-
wych ocen kwalifikacyjnych mianowanych 
kontrolerów najwyższej Izby kontroli5.

warto w tym miejscu zaznaczyć, że re-
gulacja dotycząca okresowych ocen kwa-
lifikacyjnych została poszerzona usta-
wą z 22 stycznia 2010 r. o zmianie usta-
wy o najwyższej Izbie kontroli6. przede 
wszystkim, po nowelizacji w art. 76 ustawy 
o nIk wprowadzono obowiązek uzasad-
niania oceny kwalifikacyjnej (ust. 3), usta-
lono też zakres zwolnień od oceny (ust. 6) 
oraz w art. 76b ustawy o nIk sformułowa-
na została podstawa prawna do wniesie-
nia do sądu administracyjnego środka za-
skarżenia od decyzji prezesa nIk zatwier-
dzającej negatywną ocenę kwalifikacyjną. 

w ten sposób w podstawowym zakresie 
zagwarantowano kontrolerom realizację 
konstytucyjnego prawa do sądu. 

Z ustawowej regulacji wynika nakaz 
sporządzania okresowej oceny kwalifi-
kacyjnej. na obligatoryjność dokonywa-
nia oceny wskazują między innymi sfor-
mułowania: „mianowany kontroler podle-
ga”, „oceny kwalifikacyjnej dokonuje […] 
przełożony”. obowiązek ten zostaje wyłą-
czony w ściśle określonych przypadkach. 
oznacza to, że żaden przełożony – nawet 
prezes nIk – nie może w sposób dowolny 
określać kręgu ocenianych kontrolerów. 

Celem oceny kwalifikacyjnej jest, co do 
zasady, potwierdzenie przydatności pra-
cownika mianowanego do pracy na zajmo-
wanym stanowisku. ocena stanowi też 
ważną informację dla kontrolera o tym, 
jak przełożeni postrzegają sposób wyko-
nywania przez niego obowiązków służbo-
wych, jest wskazówką, co należy uspraw-
nić i na co zwrócić większą uwagę, aby po-
prawić jakość wykonywanych zadań. przy 
tym jednak brakuje wyraźnego powiązania 
oceny kwalifikacyjnej ze ścieżką kariery 
zawodowej. Ustawodawca określił jedy-
nie skutki dokonania drugiej z kolei nega-
tywnej oceny. ocena pozytywna, nawet ta 
najlepsza, nie gwarantuje otrzymania kon-
kretnych profitów. nie oznacza to jednak, 
że pozostaje bez wpływu na awans zawo-
dowy, płacowy lub wysokość przyznawa-
nych nagród pieniężnych. 

3 Szerzej na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej kontrolerów mianowanych NIK patrz E. Jarzęcka-
-Siwik, B. Skwarka: Odpowiedzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów NIK – znowelizowana 
ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 4/2014, s. 34-60.

4 DzU.2012.82 ze zm., zwana dalej „ustawą o NIK”.
5 Niepublikowane, zwane dalej „zarządzeniem w sprawie ocen”.
6 DzU nr 227, poz. 1482 ze zm.
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Z istoty oceny wynika, że zawsze bę-
dzie ona obarczona pewnym pierwiastkiem  
subiektywizmu. niemniej jednak ocena 
kwalifikacyjna może i powinna być wy-
korzystywana jako element systemu mo-
tywacyjnego. Dokonanie oceny z należytą 
starannością i maksymalnym obiektywi-
zmem z pewnością da kontrolerowi asumpt 
do rozwijania swoich mocnych stron i ogra-
niczania słabych. Jednocześnie jest szansa, 
że właściwą rolę odegrają względy ambi-
cjonalne, co wywoła chęć dorównania pra-
cownikom otrzymującym najlepsze oceny. 

Zakres podmiotowy 
i przedmiotowy oceny
Podmiot oceny

okresowej ocenie kwalifikacyjnej podle-
gają mianowani kontrolerzy zatrudnieni 
na stanowiskach wskazanych w art. 66a 
ustawy o nIk. nie podlegają jej ani człon-
kowie kierownictwa nIk – prezes, wice-
prezesi oraz dyrektor generalny nIk, ani 
kontrolerzy, których stosunek pracy został 
nawiązany na podstawie umowy o pracę. 

od okresowych ocen kwalifikacyjnych 
zwolnieni są mianowani kontrolerzy:
•	w okresie	wypowiedzenia	stosunku	

pracy;
•	którym	brakuje	nie	więcej	niż	cztery	

lata do osiągnięcia wieku i stażu pracy 
wymaganych do nabycia prawa do eme-
rytury (art. 76 ust. 6 ustawy o nIk). 
są to jedyne przypadki zwolnienia od 

oceny dotyczące pełnego 3-letniego okre-
su, o którym mowa w ustawie o nIk. 

Uzasadnienie takiego rozwiązania jest 
dość proste. ocena pracowników, któ-
rym przysługuje ochrona przedemery-
talna lub z którymi ma być rozwiązany 
stosunek pracy w związku z wypowiedze-
niem albo w związku ze skorzystaniem 
z uprawnień emerytalnych, byłaby bez-
przedmiotowa. nie doprowadzi przecież 
do osiągnięcia zakładanego celu. skutkiem 
upływu terminu wypowiedzenia jest roz-
wiązanie stosunku pracy, natomiast po-
wtórna negatywna ocena kwalifikacyjna 
nie mogłaby stanowić podstawy rozwiąza-
nia stosunku pracy z kontrolerem w wieku 
ochronnym. Dlatego ust. 6 art. 76 usta-
wy o nIk ma na celu uniknięcie powsta-
nia sytuacji, w której kontroler w wieku 
przedemerytalnym, chroniony przed wy-
powiedzeniem stosunku pracy zakazem 
z art. 39 kodeksu pracy, otrzymałby dwie 
kolejne oceny negatywne, zobowiązujące 
prezesa nIk do wypowiedzenia mu sto-
sunku pracy na podstawie art. 93 ust. 1 
pkt 1 ustawy o nIk. Chodzi tu o uniknię-
cie wystąpienia kolizji dwóch wyżej wy-
mienionych przepisów7. 

w zarządzeniu w  sprawie ocen jest 
wprawdzie mowa o możliwości zwolnie-
nia od oceny kwalifikacyjnej kontrolera, 
który z powodu urlopu dla poratowania 
zdrowia, urlopu bezpłatnego albo z innej 
ważnej przyczyny w danym roku nie świad-
czył pracy przez co najmniej połowę okre-
su objętego oceną. trzeba jednak pamię-
tać, że zwolnienie to nie dotyczy całe-
go 3-letniego okresu ustawowego, a tylko 

7 Por. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie 
Kontroli, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 262.
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jednego roku objętego oceną. Mamy tu więc  
de facto do czynienia nie ze zwolnieniem 
od oceny, lecz raczej z jej przesunięciem na 
kolejny rok. Decyzję w tej sprawie podej-
muje prezes nIk, po rozpatrzeniu umoty-
wowanego wniosku złożonego przez kon-
trolera za pośrednictwem dyrektora kon-
trolnej jednostki organizacyjnej, w której 
jest zatrudniony, albo przez tego dyrektora. 
Dyrektorzy kontrolnych jednostek organi-
zacyjnych i radcy prezesa składają taki wnio-
sek w swoim imieniu bezpośrednio do pre-
zesa nIk (§ 8 zarządzenia w sprawie ocen).

Zaistnienie przesłanek, o  których 
mowa wyżej, nie obliguje do występowa-
nia z wnioskiem o zwolnienie od oceny. 
Dokonanie takiej oceny może być ważne 
zarówno z punktu widzenia kontrolera, jak 
i dyrektora właściwej jednostki kontrol-
nej. Dlatego pozostawiono im swobodę 
uznania i inicjatywę w tej sprawie.

Przedmiot oceny

przedmiotem oceny okresowej – w myśl 
art. 76 ust. 4 ustawy o nIk – jest wykony-
wanie przez kontrolera obowiązków służ-
bowych8, o których mowa w art. 71 ustawy 
o nIk, w okresie, którego dotyczy ocena. 

Do tych obowiązków należą:
1) należyte, bezstronne i terminowe wy-
konywanie zadań;
2) obiektywne ustalanie i rzetelne doku-
mentowanie wyników kontroli;
3) przestrzeganie tajemnicy ustawowo 
chronionej;
4) godne zachowanie się w służbie i poza 
służbą;
5) stałe podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych.

przy literalnym odczytaniu tych prze-
pisów może pojawić się wątpliwość, czy 
przy ocenie należy brać pod uwagę na przy-
kład przestrzeganie czasu pracy, dbałość 
o powierzone mienie, uczciwe rozliczanie 
delegacji służbowych oraz obowiązków 
dodatkowych wynikających z opisu sta-
nowiska zajmowanego przez kontrolera. 
Moim zdaniem, nie tylko można, ale trze-
ba uwzględnić przy ocenie te elementy. 
po pierwsze dlatego, że katalog obowiąz-
ków wskazanych w art. 71 ustawy o nIk 
nie jest zamknięty, a po drugie, wskazane 
elementy i tak mają zakotwiczenie w na-
kazie wykonywania powierzonych zadań 
w sposób należyty, bezstronny i termi-
nowy. konkretyzacja tych obowiązków 

8 Szeroki opis obowiązków służbowych mianowanych kontrolerów NIK został przedstawiony w anali-
zie prawnej postępowania dyscyplinarnego – patrz E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Odpowiedzialność 
dyscyplinarna mianowanych kontrolerów NIK…, op. cit., s. 36-41; E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Naj-
wyższa Izba Kontroli. Komentarz…, op. cit., s. 241-247 oraz T. Liszcz [w:] E. Jarzęcka-Siwik, T. Liszcz, 
M. Niezgódka-Medková, W. Robaczyński: Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Wydawnic-
two Sejmowe 2002, s. 193-195.

Celem oceny kwalifikacyjnej jest, co do 
zasady, potwierdzenie przydatności pra-
cownika mianowanego do pracy na zaj-
mowanym stanowisku. Ocena stanowi też 
ważną informację dla kontrolera o tym, jak 
przełożeni postrzegają sposób wykonywa-
nia przez niego obowiązków służbowych, 
wskazówką, co należy usprawnić i na co 
zwrócić większą uwagę, aby poprawić ja-
kość wykonywanych zadań.
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może być zawarta w aktach prawa we-
wnętrznego, takich jak na przykład regu-
lamin pracy w nIk. 

w zarządzeniu w sprawie ocen prezes 
nIk wskazał materiały źródłowe, które 
stanowią faktyczną podstawę oceny kwa-
lifikacyjnej. należą do nich w szczególno-
ści opinie o jakości wykonanych zadań, 
akta kontroli, inne materiały opracowywa-
ne przez mianowanego kontrolera (w tym 
projekty programów lub tematyki kontro-
li, projekty informacji o wynikach kontro-
li oraz opinie zawierające uwagi do tych 
projektów), jego akta osobowe i dokumen-
ty potwierdzające realizację indywidu-
alnego programu rozwoju zawodowego. 
przy ocenie sposobu wykonywania wska-
zanych obowiązków należy zwrócić uwagę 
na umiejętność koordynowania i nadzo-
rowania przebiegu kontroli, jakość wyko-
nywanych zadań, kreatywność, lojalność 
i dyspozycyjność wobec nIk, własny roz-
wój zawodowy oraz zachowanie w służbie 
i poza służbą, w tym przestrzeganie zasad 
etyki zawodowej (§ 3 zarządzenia w spra-
wie ocen). tym samym prezes nIk określił 
jednakowe dla wszystkich kryteria doko-
nywania oceny. Ma to bardzo istotne zna-
czenie z punktu widzenia zasady równe-
go traktowania pracowników.

wyższe wymagania zostały sformuło-
wane pod adresem dyrektorów i wicedy-
rektorów kontrolnych jednostek organiza-
cyjnych. w ich przypadku przedmiotem 
oceny jest także przydatność do pracy na 

zajmowanym stanowisku (art. 76 ust. 5 
ustawy o nIk). wspomniana tu „przy-
datność” obejmuje zdolności organizacyj-
ne, umiejętność kierowania zespołem pra-
cowników oraz wyniki pracy kierowanej 
jednostki organizacyjnej, w tym termi-
nowość i jakość wykonywanych przez tę 
jednostkę zadań (§ 2 zarządzenia w spra-
wie ocen). Zdecydowanie przydatnymi ta-
lentami kadry kierowniczej są: myślenie 
strategiczne, znajomość zagadnień mery-
torycznych i umiejętność jej wykorzysta-
nia, podejmowanie decyzji w postępowa-
niu kontrolnym, odpowiedzialność i świa-
domość posiadanych zasobów i możliwo-
ści technicznych.

Mianowany kontroler nIk ma obowią-
zek stosowania się do norm etycznych usta-
lonych w przepisach wewnętrznych nIk9. 
w załączniku do zarządzenia w sprawie 
systemu zapewnienia jakości mowa jest 
nawet, że przestrzeganie postanowień 
kodeksu etyki pracownika nIk jest ele-
mentem oceny okresowej kontrolera do-
konywanej przez dyrektorów jednostek 
kontrolnych oraz prezesa nIk (pkt 1.2. 
wymagania etyczne). taka regulacja wy-
maga jednak kilku uwag, głównie w kon-
tekście treści normatywnych określają-
cych sposób wykonywania przez kontrole-
ra obowiązków służbowych. sam kodeks 
etyki nie może stanowić podstawy praw-
nej do dokonywania ocen kwalifikacyjnych 
czy też formułowania zarzutów dyscypli-
narnych. taką podstawę mogą stanowić 

9 Zob. zarządzenie Prezesa NIK nr 73/2014 z 13.10. 2014 r. w sprawie systemu zapewnienia jakości pro-
cesu kontrolnego w Najwyższej Izbie Kontroli. Do tej pory obowiązywał Kodeks etyki kontrolera, zamiesz-
czony w Standardach kontroli NIK, opubl. <www.nik.gov.pl>. W nowym systemie zapewnienia jakości 
mowa jest o nowym Kodeksie etyki pracownika NIK.
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jedynie normy prawa powszechnie obo-
wiązującego. kodeks etyki musi odnosić 
się do obowiązków ustawowych i nie może 
w inny sposób kreować zasad wykonywa-
nia zawodu kontrolera. 

Innymi słowy, kodeks etyki niczego no-
wego nie może ustanawiać, a tylko może 
precyzować i wyjaśniać, jak należy rozu-
mieć i stosować generalne pojęcia używane  
przez ustawodawcę, takie jak: obiektyw-
ne, bezstronne, sumienne wykonywa-
nie obowiązków czy godne zachowanie 
się w służbie i poza nią. Moim zdaniem, 
spełnia on więc rolę przewodnika zawie-
rającego wskazówki postępowania w co-
dziennej praktyce zawodowej, a wszystkie  
zawarte w nim reguły mają zakotwicze-
nie w ustawie o najwyższej Izbie kontroli 
i z tego punktu widzenia zyskały moc  
obowiązującą10.

przepisy regulujące tryb dokonywa-
nia oceny kwalifikacyjnej nie dają oce-
niającemu prawa do wyboru i stosowa-
nia kryteriów dodatkowych11. niemniej 
jednak trzeba pamiętać, że sposób wy-
konania zadań i wywiązywania się z obo-
wiązków zależy od różnych czynników, 
w tym od organizacji pracy, stopnia trud-
ności przydzielanych zadań i obciążenia 
poszczególnych kontrolerów. Uważam, 
że ten aspekt także powinien być brany 
pod uwagę przy konkretyzowaniu samej 
oceny i powinien znaleźć odzwierciedle-
nie w jej uzasadnieniu. 

Tryb przeprowadzania oceny
Podmiot dokonujący oceny

Ustawodawca wskazał, że oceny dokonu-
je przełożony mianowanego kontrolera. 
przełożonym jest każdy pracownik upraw-
niony do wydawania poleceń w zakresie 
przyznanych mu kompetencji wynikają-
cych z przepisów prawa, w tym o charakte-
rze wewnętrznym. Do dokonania ocen zo-
stał upoważniony – zarządzeniem w spra-
wie ocen – jedynie dyrektor jednostki kon-
trolnej oraz prezes nIk. pozostali przeło-
żeni (wicedyrektorzy, koordynatorzy, kon-
trolerzy nadzorujący) nie są jednak bierni 
w procesie oceniania, gdyż biorą aktyw-
ny udział w ocenie zadania kontrolnego 
wykonanego przez kontrolera lub zespół 
kontrolerów12.

w myśl § 6 zarządzenia w sprawie ocen, 
prezes nIk dokonuje oceny kwalifikacyjnej 
dyrektorów kontrolnych jednostek orga-
nizacyjnych i radców prezesa. Zasadą jest, 
że dyrektor kontrolnej jednostki organi-
zacyjnej dokonuje oceny kwalifikacyjnej 
kontrolera zatrudnionego w tej jednostce. 
Jeśli jednak ten kontroler w okresie pod-
legającym ocenie zmienił miejsce zatrud-
nienia, oceny kwalifikacyjnej dokonuje dy-
rektor kontrolnej jednostki organizacyjnej, 
w której kontroler zatrudniony był dłużej 
w tym okresie. przy tym, w ocenie nale-
ży uwzględnić opinię o pracy sporządzoną 
na piśmie przez dyrektora kontrolnej jed-
nostki organizacyjnej, w której kontroler 

10 Por. E. Jarzęcka-Siwik: Etyka zawodowa kontrolerów NIK, „Kontrola Państwowa” nr 4/2006 r., s. 32-33.
11 Stosowanie kryteriów dodatkowych przewidują przepisy dotyczące przeprowadzania ocen pracowników 

służby cywilnej. Patrz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8.05.2009 r. w sprawie warunków i spo-
sobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej (DzU nr 74, poz. 633).

12 Patrz § 3 i § 4 zarządzenia w sprawie zapewnienia jakości procesu kontrolnego oraz System zapewnienia 
jakości, stanowiący załącznik do tego zarządzenia.
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przepracował pozostały czas w okresie 
podlegającym ocenie. Może się też zda-
rzyć, że kontroler zmieni miejsce pracy 
zaraz po zakończeniu okresu, który obej-
muje ocena. rodzi się wtedy pytanie, kto 
powinien sporządzić ocenę kwalifikacyj-
ną? przepisy nie regulują tej kwestii, ale 
uważam, że należałoby odpowiednio za-
stosować § 6 ust. 2 zarządzenia w sprawie 
ocen i pozostawić ocenę dyrektorowi kon-
trolnej jednostki organizacyjnej, w któ-
rej kontroler pracował w okresie objętym 
oceną. przemawiają za tym względy ce-
lowościowe, bo przecież to w tej jedno-
stce kontroler wykonywał zadania i wy-
twarzał dokumenty stanowiące faktycz-
ną podstawę oceny.

Termin dokonania oceny 

obowiązek dokonania oceny kwalifikacyj-
nej – w myśl art. 76 ust. 1 ustawy o nIk 
– musi być spełniony „nie rzadziej niż raz 
na 3 lata”. Zgodnie z upoważnieniem za-
wartym w art. 76a ustawy o nIk, prezes 
nIk może określić krótszy termin doko-
nania ocen kwalifikacyjnych. w § 7 zarzą-
dzenia w sprawie ocen prezes nIk usta-
lił, że ocena jest dokonywana co roku, do 
końca marca w odniesieniu do dyrektorów 
i radców prezesa nIk oraz do końca lutego  
w odniesieniu do pozostałych mianowa-
nych kontrolerów. przepisy nie przewidu-
ją możliwości wydłużania lub skracania 
terminu dokonania oceny w normalnym 
trybie. na zmianę tego terminu nie ma 
wpływu ani przedłużająca się nieobecność 

ocenianego, ani zmiana na stanowisku oce-
niającego. należy podkreślić, że termin 
dokonania oceny jest stały i nie ma potrze-
by jego liczenia. Inaczej jest tylko w przy-
padku otrzymania przez mianowanego 
kontrolera negatywnej oceny kwalifika-
cyjnej. wówczas ponownej oceny nale-
ży dokonać nie wcześniej niż 6 miesię-
cy i nie później niż 12 miesięcy od dnia 
doręczenia przez przełożonego negatyw-
nej oceny kwalifikacyjnej (art. 76 ust. 7 
ustawy o nIk). ponieważ ustawodaw-
ca w art. 76 ust. 7 ustawy o nIk odnosi 
się do doręczenia, a nie do sporządzenia 
oceny, mogą pojawić się wątpliwości, czy 
chodzi o doręczenie oceny ustalonej osta-
tecznie po rozpatrzeniu odwołania, czy 
też o doręczenie oceny pierwotnej, do-
konanej przez dyrektora właściwej jed-
nostki kontrolnej. Uważam, że procedura 
ponownej oceny powinna być wdrożona 
dopiero po upływie wymienionego okre-
su liczonego od doręczenia oceny „osta-
tecznej”, czyli po rozpatrzeniu odwołania,  
jeżeli takowe zostało złożone. w przeciw-
nym razie traci sens wnoszenie tego środ-
ka zaskarżenia. 

Ustawodawca, wskazując termin ponow-
nej oceny, nie określił jak należy go liczyć. 
Ustawa o nIk traktowana jest w doktrynie 
jak regulacja wyczerpująca13, więc trud-
no byłoby sięgać do innych aktów prawa 
(np. kodeksu cywilnego lub kodeksu po-
stępowania administracyjnego). prezentuję 
pogląd, że wystarczające wskazówki do 
obliczenia terminu można uzyskać dzięki 

13 Patrz Z. Doda: Węzłowe problemy postępowania kontrolnego w świetle ustawy o Najwyższej Izbie Kon troli, 
„Kontrola Państwowa” nr 5/1995, s. 13.
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analogii legis, to jest przez sięgnięcie do re-
gulacji zawartej w art. 64b ustawy o nIk. 
powołany przepis ma zastosowanie do roz-
działu 3, jednak pomocniczo można z niego 
korzystać także w innych sytuacjach, tym 
bardziej, że kwestia ta nie ma istotnego 
wpływu na istotę ocen okresowych i nie 
będzie rzutować na ich ważność, nie bę-
dzie także uprawniała kontrolera do for-
mułowania roszczeń wobec pracodawcy14.

Forma oceny i sposób jej doręczenia

ocenę kwalifikacyjną formułuje się na pi-
śmie. w zarządzeniu w sprawie ocen zo-
stał ustalony wzór formularza oceny, który 
dotyczy wszystkich mianowanych kontro-
lerów. Formularz ten powinien być wy-
pełniony przez kontrolera i przedstawio-
ny przełożonemu dokonującemu oceny do 
15 stycznia roku następnego po okresie ob-
jętym oceną. termin ten został wydłużo-
ny do 15 lutego w odniesieniu do kontrole-
rów ocenianych przez prezesa nIk, to jest 
dyrektorów kontrolnych jednostek orga-
nizacyjnych oraz radców prezesa. 

oceniany kontroler powinien wiedzieć, 
jak przebiega proces oceny. Dotyczy to 
przede wszystkim kryteriów i skali ocen. 
skala została określona w § 5 ust. 1 zarzą-
dzenia w sprawie ocen. składa się ona z pię-
ciu stopni: wyróżniająca, bardzo dobra, 
dobra, zadowalająca oraz negatywna, któ-
rych szczegółową charakterystykę poda-
no w formularzu oceny. w zarządzeniu 

w sprawie ocen zostały także określone 
ogólne kryteria oceny kwalifikacyjnej, 
w tym jakość i terminowość wykonywa-
nych zadań, kreatywność, lojalność i dyspo-
zycyjność wobec najwyższej Izby kontroli 
(§ 2). Inne kwestie, w tym czynności po-
dejmowane przez oceniającego, takie jak: 
zasięganie opinii innych osób, rozmowa 
z ocenianym kontrolerem i wybór zreali-
zowanych zadań branych pod uwagę przy 
ocenie pozostawiono do uznania oceniają-
cego. przy tym istotne znaczenie powin-
ny mieć kwestionariusze oceny zadań spo-
rządzane w ramach systemu zapewnienia 
jakości. Moim zdaniem, należałoby sze-
rzej propagować dobre praktyki dotyczą-
ce dokonywania oceny. przykładem takiej 
praktyki może być rozmowa z ocenianym 
kontrolerem, w trakcie której omówione  
zostaną poszczególne elementy oceny i wy-
jaśnione wątpliwości co do zasadności pro-
ponowanego stopnia oceny15. 

ocena dotyczy okresu, w którym kon-
troler wykonywał swoje obowiązki służ-
bowe. Dlatego też nieobecność kontrolera  
(np. z powodu choroby) w okresie prze-
widzianym na dokonanie oceny nie stano-
wi przeszkody do dopełnienia obowiązku 
sporządzenia i doręczenia mu oceny kwa-
lifikacyjnej. w takiej sytuacji może poja-
wić się pytanie, kto i kiedy powinien wy-
pełnić wymagany formularz oceny. Moim 
zdaniem, w razie przedłużającej się nie-
obecności ocenianego kontrolera wypeł-

14 Podobna regulacja występuje w art. 81 ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (DzU.2014.1111 j.t.).
15 Obowiązek przeprowadzenia takiej rozmowy wynika z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z 8.05.2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służ-
by cywilnej (DzU nr 74, poz. 633). Patrz też P. Zuzankiewicz [w:] W. Drobny, M. Mazuryk: Ustawa o służ-
bie cywilnej. Komentarz, LEX 2012, Komentarz do art. 81 i 82 usc.
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nienie formularza należy do przełożonego.  
to on jest bowiem zobowiązany do doko-
nania oceny i powinien dotrzymać wyzna-
czonego terminu.

Dane zawarte w formularzu powinny 
zostać rzetelnie zweryfikowane. Zadanie 
to spoczywa na oceniającym. Z potwier-
dzeniem wykonania zadań nie ma więk-
szych trudności. nie powinno ich być także 
przy stosowaniu kryteriów oceny wska-
zanych wprost w zarządzeniu w sprawie 
ocen. problem może powstać wówczas, 
gdy oceniający będzie chciał zastosować 
jeszcze dodatkowe kryteria oceny. trzeba 
pamiętać, że w większości kontrolnych 
jednostek organizacyjnych zatrudniani 
są specjaliści różnych profesji, i stosowa-
nie dodatkowych kryteriów może być po-
mocne. w każdym razie ich wybór powi-
nien dotyczyć kryteriów najistotniejszych 
z punktu widzenia prawidłowego wyko-
nywania obowiązków wynikających z za-
kresu czynności i opisu stanowiska pracy 
zajmowanego przez ocenianego16. Co wię-
cej, wybór ten powinna cechować rele-
wantność, choćby dla uniknięcia zarzutu 
dyskryminacji17. Uważam, że o wyborze 
tych kryteriów kontrolerzy powinni być 
odpowiednio wcześniej poinformowani. 

ocena kwalifikacyjna wymaga pisemne-
go uzasadnienia. Uzasadnienie jest integral-
ną częścią oceny kwalifikacyjnej i spełnia 
ważną rolę gwarancyjną oraz informacyj-
ną. Z uzasadnienia musi wynikać, co było 

podstawą faktyczną oceny i jakie kryte-
ria zostały do oceny zastosowane. Dlatego 
uzasadnienia nie wyczerpuje jedno- lub 
dwuzdaniowa formułka. powinno z niego 
jasno wynikać: jak kontroler wywiązuje się 
z przydzielonych mu zadań, czy sumien-
nie i starannie wykonuje polecenia prze-
łożonego, czy zachowuje należytą dbałość 
przy wykonywaniu czynności służbowych, 
czy przestrzega prawa oraz jak zachowu-
je się w stosunku do pracowników jed-
nostki kontrolowanej i do współpracow-
ników, podwładnych oraz przełożonych.

ocena kwalifikacyjna jest dokonana 
z chwilą jej doręczenia. Ustawodawca wy-
maga, aby ocenę doręczył kontrolerowi, 
za potwierdzeniem odbioru, jego przeło-
żony. Dopiero ocena doręczona wywołuje 
skutki prawne, między innymi kontroler 
może się od niej odwołać. potwierdzenie 
doręczenia może, lecz nie musi, być ele-
mentem składowym oceny. Doręczenie 
będzie skuteczne, jeśli oceniający otrzyma 
potwierdzenie odbioru. Ustawa wprawdzie 
nie wspomina o pisemnej formie owego 
potwierdzenia, jednak dla celów dowo-
dowych powinno ono mieć taką właśnie 
formę18. 

Z przepisów ustawowych nie wynika, 
czy i gdzie pracodawca powinien prze-
chowywać kopię oceny kwalifikacyjnej. 
Zgodnie natomiast z przepisami rozporzą-
dzenia Ministra pracy i polityki socjalnej 
z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 

16 Na kwestię doboru kryteriów zwracają uwagę przedstawiciele doktryny przy omawianiu oceny kwalifika-
cyjnej członków korpusu służby cywilnej. Patrz m.in. H. Szewczyk: Obowiązek poddania się okresowym 
ocenom kwalifikacyjnym [w:] Stosunki pracy w służbie cywilnej, LEX 2010, Komentarz do art. 81 usc.

17 W myśl art. 94 pkt 9 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek stosować obiektywne i sprawiedliwe kry-
teria oceny pracowników oraz wyników ich pracy.

18 Patrz, E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, op. cit., s. 262-263.
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prowadzenia przez pracodawców doku-
mentacji w sprawach związanych ze sto-
sunkiem pracy oraz sposobu prowadze-
nia akt osobowych pracownika19, ocena 
powinna być złożona do akt osobowych. 
nie ulega wątpliwości, że jest to doku-
ment wytworzony w związku z przebie-
giem zatrudnienia pracownika, dlatego 
właściwym miejscem jego przechowywa-
nia będzie część B akt osobowych. 

Wniesienie odwołania od oceny

kontrolerowi przysługuje prawo wnie-
sienia odwołania od oceny negatywnej20. 
odwołanie należy wnieść na piśmie do 
prezesa nIk, za pośrednictwem prze-
łożonego, który dokonał oceny. termin 
wniesienia odwołania wynosi 14 dni od 
dnia doręczenia oceny negatywnej i jest 
terminem zawitym. oznacza to, że jego 
niedotrzymanie ma ściśle określone kon-
sekwencje. w razie uchybienia terminu 
ustawodawca nakazuje pozostawienie ta-
kiego odwołania bez rozpoznania, o czym 
należy pisemnie poinformować wnoszą-
cego odwołanie (art. 76a ust. 2 ustawy 

o nIk). właściwą formą rozstrzygnięcia 
w tej sprawie jest postanowienie prezesa 
nIk o pozostawieniu odwołania bez roz-
poznania i doręczenie tego postanowie-
nia kontrolerowi składającemu odwoła-
nie. warto w tym miejscu zwrócić uwagę 
na ustawowy wymóg złożenia odwołania 
za pośrednictwem właściwego podmio-
tu. Może się bowiem zdarzyć, że kontro-
ler oceniany przez dyrektora kontrolnej 
jednostki organizacyjnej złoży odwołanie 
bezpośrednio do prezesa nIk. w takim 
przypadku prezes nIk powinien przeka-
zać odwołanie właściwemu dyrektorowi, 
a o zachowaniu terminu zdecyduje data 
otrzymania odwołania przez tego dyrek-
tora, który może uwzględnić odwołanie 
i zmienić ocenę kwalifikacyjną. 

Ustawodawca nie określił, jakie ele-
menty powinny być zawarte w odwoła-
niu. reguluje to zarządzenie w sprawie 
ocen w § 10 ust. 3. odwołanie powinno 
zawierać uzasadnienie i wskazanie dowo-
dów w sprawie. nie wystarcza więc, że 
kontroler wskaże, iż nie zgadza się z oceną 
negatywną. Z pewnością jednak w intere-
sie odwołującego się jest wyraźne sprecy-
zowanie żądania. odwołujący się nie musi 
przytaczać w odwołaniu wszystkich zna-
nych okoliczności faktycznych pod rygo-
rem utraty możliwości ich późniejszego 
powoływania. 

kontroler może w toku całego postępo-
wania odwoławczego powoływać nowe 
fakty oraz argumenty i w ten sposób 

19 DzU nr 62, poz. 286 ze zm.
20 W przypadku kontrolerów ocenianych przez prezesa NIK jest to wniosek o ponowne rozpoznanie spra-

wy. Ilekroć w tekście jest mowa o odwołaniu, dotyczy to odpowiednio wniosku o remonstrację, o którym 
mowa w § 10 ust. 2 zarządzenia w sprawie ocen.

Oceniany kontroler powinien wiedzieć, 
jak przebiega proces oceny. Dotyczy to 
przede wszystkim kryteriów i skali ocen.  
(...) Składa się ona z pięciu stopni: wyróż-
niająca, bardzo dobra, dobra, zadowalają-
ca oraz negatywna.



58 kontrola państwowa – 58 –

kontrola i audyt   Elżbieta Jarzęcka-Siwik

uzupełniać uzasadnienie żądania zawar-
tego w odwołaniu. 

Ustawodawca wprowadził uprawnie-
nie do zaskarżenia tylko oceny negatyw-
nej, toteż zaskarżenie samego uzasad-
nienia nie zmieni sytuacji prawnej oce-
nianego, a i tak obliguje prezesa nIk do  
wydania decyzji, o której mowa w art. 76a 
ust. 3 ustawy o nIk.

 Fakt, że ustawodawca nie wprowadził 
możliwości weryfikowania oceny pozytyw-
nej może budzić wątpliwości. należy bo-
wiem wskazać, że różne są stopnie oceny 
kwalifikacyjnej i tak samo różne może być 
jej uzasadnienie. tymczasem kontroler 
nie musi się z nimi zgadzać, a co więcej, 
może uznać je za krzywdzące. ponieważ 
ocena kwalifikacyjna oddziałuje jednak 
w pewnym stopniu na ścieżkę kariery za-
wodowej, słuszne byłoby – moim zdaniem 
– wprowadzenie możliwości zweryfiko-
wania tej oceny choćby tylko w postępo-
waniu wewnętrznym.

Rozpoznanie odwołania

w ustawie nie został wskazany termin oraz 
tryb rozpoznania odwołań od ocen kwali-
fikacyjnych. Materia ta – zgodnie z usta-
wowym upoważnieniem – została ure-
gulowana w zarządzeniu w sprawie ocen. 

po spełnieniu przez odwołującego się 
omówionych wcześniej wymogów for-
malnych odwołanie podlega rozpoznaniu 
w trybie ustalonym w zarządzeniu w spra-
wie ocen. trzeba tu jeszcze zaznaczyć, że 
podmiot dokonujący oceny może uwzględ-
nić odwołanie i zmienić ocenę kwalifi-
kacyjną, lecz zmiana może być dokonana 
tylko w granicach odwołania. 

nieuwzględnienie odwołania ozna-
cza konieczność rozpoznania sprawy 

w „zwykłym” trybie i wydania stosow-
nej decyzji przez prezesa nIk. Decyzję tę 
poprzedza rozpatrzenie odwołania przez 
komisję do spraw ocen kwalifikacyjnych. 
Jest ona powoływana przez prezesa nIk 
każdorazowo w okresie dokonywania ocen 
(§ 12 zarządzenia w sprawie ocen).

komisja ma wyznaczony czas na rozpa-
trzenie sprawy. Musi zapoznać się z aktami 
sprawy, w razie potrzeby wysłuchać oce-
nianego kontrolera i przeprowadzić inne 
dowody w terminie nieprzekraczającym 
30 dni od dnia przekazania jej odwoła-
nia. tylko w uzasadnionych wypadkach 
prezes nIk może przedłużyć ten termin. 
Ustalenie tak krótkiego terminu rozpa-
trzenia odwołania jest zrozumiałe, ponie-
waż w razie utrzymania oceny negatywnej 
istnieje konieczność dokonania ponownej 
oceny w terminie określonym w ustawie, 
to jest po upływie 6 miesięcy i nie później 
niż 12 miesięcy od dnia doręczenia kontro-
lerowi pierwszej negatywnej oceny. przy 
tym uważam, że chodzi tu o tę ocenę „osta-
teczną”, czyli po rozpatrzeniu odwołania. 

warto podkreślić, że prezes nIk wpro-
wadził w zarządzeniu w sprawie ocen kilka 
istotnych rozwiązań, które zapobiega-
ją przewlekłości postępowania. Jest to 
między innymi obowiązek stawiennictwa 
kontrolera, który złożył odwołanie – o ile 
komisja go wezwie, uznając za celowe 
odebranie od niego wyjaśnień. wezwany 
kontroler powinien wskazać dowody, na 
które się powołuje. Jeżeli kontroler z przy-
czyn usprawiedliwionych dwukrotnie nie 
stawi się na wezwanie albo nie stawi się na  
wezwanie i nie usprawiedliwi niestawien-
nictwa, komisja może rozpatrzyć sprawę 
bez jego udziału, na podstawie dokumen-
tów w aktach sprawy (§ 14 zarządzenia 
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w sprawie ocen). praca komisji kończy się 
z chwilą przekazania prezesowi nIk pi-
semnej opinii wraz z uzasadnieniem i ak-
tami sprawy oraz projektu decyzji w spra-
wie rozstrzygnięcia odwołania. 

komisja jest w tym postępowaniu orga-
nem pomocniczym, a nie rozstrzygającym. 
rozpoznanie odwołania powinno zakoń-
czyć się wydaniem przez prezesa nIk de-
cyzji o zatwierdzeniu albo zmianie oceny 
kwalifikacyjnej. Decyzja ta powinna odpo-
wiadać wymogom określonym w art. 107 
kodeksu postępowania administracyjne-
go21. Zmiana uzasadnienia, o ile nie wpły-
wa na samą ocenę, nie może być trakto-
wana jako zmiana tej oceny.

przy rozważaniu kwestii rozpoznania 
odwołania od oceny kwalifikacyjnej nie 
można pominąć dwóch istotnych spraw, 
które nie zostały uregulowane wprost 
i mogą budzić kontrowersje. pierwsza doty-
czy zwolnienia kontrolera od oceny z powo-
du ochrony przedemerytalnej. otóż może 
się zdarzyć, że oceniany kontroler uzyska tę 
ochronę już po złożeniu odwołania. w ta-
kiej sytuacji – moim zdaniem – postępowa-
nie w sprawie jest bezprzedmiotowe i na-
leży odstąpić od oceny. Druga kwestia do-
tyczy dostępu do akt, czyli prawa wglądu 
kontrolera do dokumentów bezpośrednio 
go dotyczących i stanowiących podstawę 
dokonania oceny. Chodzi nie tylko o doku-
menty wytworzone przez kontrolera, obra-
zujące wykonanie przez niego przydzielo-
nych mu zadań, ale również wszelkich opi-
nii sporządzonych przez osoby sprawujące 

bezpośredni nadzór nad wykonywaniem 
tych zadań. Dla mnie jest oczywiste, że 
takie prawo kontrolerowi przysługuje i wy-
nika wprost z art. 51 ust. 2-4 konstytucji 
rp. wyjątek od tej reguły mógłby mieć 
miejsce jedynie wtedy, gdyby opinie lub 
inne dokumenty stanowiące podstawę de-
cyzji w sprawie utrzymania lub zmiany 
oceny negatywnej były opatrzone klauzulą 
tajności, do której kontroler nie ma dostę-
pu. trzeba dodać, że możliwość zapozna-
nia się pracownika z materiałami stano-
wiącymi faktyczną podstawę oceny kwa-
lifikacyjnej jest gwarancją realnego prawa 
zaskarżania oceny kwalifikacyjnej22. 

Sądowa kontrola decyzji 
dotyczącej oceny kwalifikacyjnej
Skarga do sądu administracyjnego

Zgodnie z art. 76b ustawy o nIk, kontroler, 
któremu doręczono decyzję prezesa nIk 
zatwierdzającą negatywną ocenę kwalifi-
kacyjną, może zaskarżyć tę decyzję do sądu 
administracyjnego. termin i tryb wnosze-
nia skargi do sądu regulują przepisy ustawy 
z 30 sierpnia 2002 r. – prawo o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi23. 

trzeba pamiętać, że sąd administracyj-
ny rozpatruje sprawę tylko na podstawie 
kryterium legalności, a zatem sprawdzi, 
czy postępowanie i wydana decyzja były 
zgodne z prawem. sąd nie powinien badać 
faktycznych przesłanek oceny ani tym bar-
dziej jej celowości. w szczególności nie 
przeprowadzi postępowania dowodowego 
w celu stwierdzenia, czy zaskarżona ocena 

21 Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU.2013.267, ze zm.); dalej w skrócie: „k.p.a.”.
22 Por. T. Liszcz [w:] Komentarz…, op. cit., s. 206-207.
23 DzU.2012.270 ze zm.; zwanej dalej: „ppsa”.
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uwzględnia merytoryczne elementy do-
tyczące jakości wykonywania przez oce-
nianego obowiązków wynikających ze sto-
sunku pracy. w rezultacie sąd nie może 
ingerować w samą ocenę i nie może naka-
zać jej zmiany. nie może bowiem działać 
w zastępstwie podmiotu uprawnionego 
do dokonania oceny. sąd administracyjny 
zbada sprawę pod względem formalnym 
i sprawdzi, czy warunki i tryb dokonania 
oceny kwalifikacyjnej zostały zachowa-
ne i czy wydana w sprawie decyzja odpo-
wiada wymogom określonym w ustawie 
o nIk i w przepisach k.p.a. 

warunkiem przyjęcia skargi do rozpoz-
nania jest spełnienie wymogów formalno-
prawnych, określonych w art. 55-54 i 57 
ppsa. Z powołanych przepisów wynika, że 
uprawniony do wniesienia skargi jest kon-
troler, którego dotyczy negatywna ocena. 
termin wniesienia skargi jest zawity i wy-
nosi 30 dni od daty doręczenia ostatecz-
nej decyzji w sprawie zatwierdzenia oceny 
negatywnej. skargę wnosi się za pośred-
nictwem organu, który wydał tę decyzję. 

skargę do sądu administracyjnego 
można wnieść tylko na decyzję ostateczną,  
a conditio sine qua non dopuszczalności 
drogi sądowej jest wyczerpanie środków 
zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu 
w postępowaniu przed organem właści-
wym w sprawie (art. 52 § 1 ppsa). na tle 
brzmienia art. 76b ustawy o nIk można 
zapytać, czy decyzja prezesa nIk wydana 
po rozpatrzeniu odwołania od oceny kwa-
lifikacyjnej i zatwierdzająca ocenę nega-
tywną jest ostateczna. 

Moim zdaniem, odpowiedź jest prze-
cząca. Jest to decyzja wydana w pierw-
szej instancji. należy w niej zamieścić 
pouczenie o środku zaskarżenia, to jest 

że w myśl art. 127 § 3 k.p.a., służy stro-
nie wniosek o ponowne rozpoznanie spra-
wy. Dopiero decyzja wydana po rozpa-
trzeniu tego wniosku będzie decyzją  
ostateczną. 

w innym razie należałoby przyjąć, że 
ocena kwalifikacyjna, od której służy od-
wołanie jest de facto rozstrzygnięciem spra-
wy w pierwszej instancji. tymczasem jest 
to przecież środek prawny zupełnie od-
mienny od decyzji, niemieszczący się w ka-
tegorii władczego rozstrzygnięcia indywi-
dualnej sprawy. takim rozstrzygnięciem 
jest dopiero zatwierdzenie oceny nega-
tywnej przez prezesa nIk.

Droga sądowa służy tylko w odniesieniu 
do decyzji prezesa nIk. Ustawodawca nie 
przewidział możliwości zaskarżenia posta-
nowienia w sprawie pozostawienia bez roz-
poznania odwołania od negatywnej oceny 
złożonego po upływie terminu (art. 76b 
ust. 2 ustawy o nIk). sądem właściwym 
do rozpoznania skargi jest wojewódzki sąd 
administracyjny w warszawie. wynika 
to z art. 13 ppsa, określającego właściwość 
miejscową sądu administracyjnego.

po rozpatrzeniu sprawy sąd administra-
cyjny może decyzję prezesa nIk utrzy-
mać w mocy, uchylić albo stwierdzić jej 
nieważność, jeśli została sporządzona z na-
ruszeniem prawa (art. 145 § 1 ust. 1 i 2 
ppsa). wada stanowiąca podstawę uchy-
lenia decyzji może dotyczyć przepisów 
prawa materialnego, jeśli miała wpływ na 
wynik sprawy (np. ocena dotyczyła pra-
cownika objętego ochroną przedemery-
talną), jak i prawa procesowego. przy tym 
nie każde uchybienie proceduralne po-
woduje uchylenie decyzji. Chodzi jedy-
nie o takie uchybienia, które miały istot-
ny wpływ na wynik sprawy. 
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w przypadku skorzystania przez kon-
trolera z drogi sądowej może zaistnieć pro-
blem, jak określić termin ponownej oceny 
w razie, gdy pierwszą ocenę negatywną 
zniesie sąd administracyjny, uchylając de-
cyzję prezesa nIk. w takiej sytuacji mamy 
do czynienia ze skutkiem ex tunc, co ozna-
cza, że zaskarżona decyzja nie wywołu-
je skutków prawnych od chwili jej wy-
dania. Zatem następna ocena negatywna 
nie może być traktowana jako ta druga, 
z którą ustawa wiąże skutek prawny w po-
staci rozwiązania stosunku pracy. 

wspomniałam już wcześniej, że ustawo-
dawca nie określił podstawy prawnej do 
zaskarżenia oceny pozytywnej. powstaje 
więc pytanie, jakie środki ochrony służą 
kontrolerowi w razie, gdy ocena kwalifi-
kacyjna została sformułowana w sposób 
tendencyjny, niemerytoryczny i jest dla 
niego krzywdząca. Ze względu na ścisłe 
uregulowanie właściwości sądów admi-
nistracyjnych, na podstawie art. 3 ppsa 
trzeba stwierdzić, że skarga w tej spra-
wie do sądu administracyjnego jest nie-
dopuszczalna. 

nie jest też dopuszczalne powództwo 
do sądu powszechnego, gdyż nie istnieje 
stosunek prawny, który wymagałby usta-
lenia, ani interes prawny, który wymagał-
by ochrony. na uzasadnienie takiego po-
glądu argumentów dostarcza judykatu-
ra. warto wskazać, że w podobnej spra-
wie, dotyczącej pracownika samorządo-
wego, sąd apelacyjny w szczecinie uznał, 
że nie ma podstawy prawnej weryfikacji 

w postępowaniu sądowym pozytywnej 
oceny okresowej. sąd uznał, że donio-
słość prawną ma tylko ocena negatyw-
na, ponieważ uzyskanie dwóch z rzędu 
negatywnych ocen pociąga za sobą roz-
wiązanie stosunku pracy. w uzasadnie-
niu wyroku podkreślono, że „ocena po-
zytywna jest oczywiście korzystna i tym 
samym nie istnieje prawo podmiotowe 
wymagające sądowej ochrony, które mo-
głoby zostać naruszone wystawieniem ta-
kiej oceny […], sąd bowiem nie zalicza do 
praw podmiotowych uszczerbku w sferze 
ambicjonalnej i emocjonalnej pracowni-
ka, jaki niewątpliwie jest skutkiem wy-
stawienia oceny niezgodnej z oczekiwa-
niami”24. należy zgodzić się z poglądem 
sądu, że ocena pracownika z istoty rzeczy 
jest aktem uznaniowym, opierającym się 
na osądach wartościujących i trudno we-
ryfikowalnych. Dlatego na gruncie usta-
wy o nIk nie można doszukiwać się pod-
miotowego prawa kontrolera związane-
go z wystawieniem oceny okresowej. nie 
można też mówić o zaniechaniu ustawo-
dawczym i przypadkowości braku uregu-
lowania dopuszczającego odwołanie od po-
zytywnej oceny okresowej, skoro ustawo-
dawca w art. 76b ustawy o nIk w sposób 
wyraźny określił swoją wolę.

Powództwo o ochronę  
dóbr osobistych 

Inna prawnie sytuacja zaistnieje, gdy prze-
łożony kontrolera dokonując oceny, naruszy  
jego dobra osobiste albo podstawowe 

24 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 25.03.2014 r., sygn. akt III Apa 11/13, opubl. 
 <http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl>.
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zasady prawa pracy. w takich wypadkach 
ustawodawca przewidział szeroki katalog 
środków ochrony prawnej. Jednym z nich 
jest powództwo o ochronę dóbr osobistych. 
w wyroku z 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt 
II pk 274/10, sąd najwyższy stwierdził, 
że „nie można nie zauważyć, że okresowa 
ocena kwalifikacyjna jest zbiorem (sumą) 
określonych ocen (opinii) wyrażanych we-
dług określonych kryteriów. […]. sąd może 
ją kontrolować, gdy wymaga tego przed-
miot sprawy (sporu), jednak nie w zakre-
sie oceny, jaka dozwolona jest pracodaw-
cy. nie można jednak wykluczyć czynu 
pracodawcy, polegającego na naruszeniu 
przepisów (reguł) tej oceny, a nawet in-
strumentalnego ich traktowania albo na-
ruszenia innych przepisów ogólnych [...]”25. 
wcześniej sąd apelacyjny w warszawie 
w wyroku z 10 października 2002 r., sygn. 
akt III apa 21/02, wskazał, że co do zasa-
dy dokonana przez pracodawcę, ale nie-
opierająca się na prawdzie ocena pracy pra-
cownika narusza dobra osobiste tego ostat-
niego26. w takiej sprawie podstawowym 
zagadnieniem jest rozstrzygnięcie o za-
sadności roszczenia, w tym rozstrzygnię-
cie, czy działanie oceniającego było bez-
prawne. o bezprawności nie można mówić 
opierając się tylko na przekonaniu powo-
da o niesprawiedliwym potraktowaniu. 
Bezprawność wynika z faktu naruszenia 
przepisów określających reguły sporządza-
nia oceny kwalifikacyjnej, użycia w treści 
tej oceny obraźliwych sformułowań albo 
dokonania jej w sposób nieobiektywny 

i tendencyjny. Ciężar dowodu spoczywa 
na osobie, która z tego faktu wywodzi  
skutki prawne. to kontroler, decydując się 
na wniesienie powództwa, będzie musiał 
wykazać istnienie okoliczności, na których 
opiera swe roszczenie.

należy dodać, że powództwo o ochro-
nę dóbr osobistych kontroler może wnieść 
także wtedy, gdy nie skorzystał z ustawo-
wego trybu odwołania się od oceny kwa-
lifikacyjnej. 

Skutki prawne  
powtórnej oceny negatywnej
skutki prawne powtórnej negatywnej 
oceny kwalifikacyjnej są daleko idące. 
konsekwencją jest bowiem obligatoryj-
ne rozwiązanie stosunku pracy z kontro-
lerem, za wypowiedzeniem. 

Dopełnienie tego obowiązku spoczywa 
na prezesie nIk. w art. 93 ust. 1 pkt 1 
ustawy o nIk jest mowa, że stosunek pracy 
z mianowanym kontrolerem rozwiązuje się 
za wypowiedzeniem w razie dwukrotnej, 
następującej po sobie, negatywnej oceny 

25 <http://sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/II%20PK%20274-10-1.pdf>
26 OSA 2003 r., nr 3, poz. 12.

System oceniania przewidziany w ustawie 
o NIK i przepisach prawa wewnętrznego 
służy kontroli właściwego wykonywania 
zadań przez kontrolera i powinien prowa-
dzić do wzrostu profesjonalizmu. Jest waż-
nym elementem polityki kadrowej. Może 
mieć wpływ na decyzje w sprawach na-
gradzania kontrolerów.
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kwalifikacyjnej, ale nie znaczy to, że skutek 
następuje z mocy prawa. w tym wypadku 
prezes nIk musi złożyć właściwe oświad-
czenie woli, a zatem sporządzić i wręczyć 
kontrolerowi wypowiedzenie na piśmie. 
w wypowiedzeniu trzeba wskazać przy-
czynę uzasadniającą rozwiązanie stosunku 
pracy. wypowiedzenie ma formę decyzji 
prezesa nIk, która po wyczerpaniu toku 
instancji może być zaskarżona do sądu ad-
ministracyjnego (art. 96 ustawy o nIk). 

Podsumowanie
proces oceniania jest zadaniem trudnym 
i złożonym. wymyka się jednoznacznym 
regulacjom prawnym i nie da się całkowi-
cie zobiektywizować, gdyż z natury rze-
czy wiąże się z pewną dozą subiektywi-
zmu. wynika to z tego, że proces ocenia-
nia nie może być oderwany od aksjologii 
i sprawiedliwości. 

ocena kwalifikacyjna spełnia zarówno 
funkcję motywującą, jak i dyscyplinują-
cą. Jest też pewnego rodzaju środkiem ko-
munikacji na linii przełożony – podwład-
ny. Może być sygnałem dla kontrolera, że 
w niektórych aspektach jego pracy przeło-
żony oczekuje zmiany. Jednocześnie jest 
wskazówką dla przełożonego, w jakich 

obszarach należałoby ułatwić kontrole-
rowi podniesienie kwalifikacji lub zmie-
nić zakres zadań.

system oceniania przewidziany w usta-
wie o nIk i przepisach prawa wewnętrz-
nego służy kontroli właściwego wykony-
wania zadań przez kontrolera i powinien 
prowadzić do wzrostu profesjonalizmu. 
Jest ważnym elementem polityki kadro-
wej. Może mieć wpływ na decyzje w spra-
wach nagradzania kontrolerów.

kontroler musi znać zasady i kryteria 
oceny kwalifikacyjnej. w przeciwnym razie  
przestaje akceptować tę instytucję jako 
ultima ratio polityki kadrowej w Izbie.

nie należy oczekiwać, że regulacja praw-
na dostarczy gotowej recepty na prawidło-
wy proces oceniania kontrolerów. nie za-
pewni ona rozwiązania wszystkich pro-
blemów. ważną rolę powinno tu odegrać 
propagowanie dobrych praktyk. 

dr ElżbiEta Jarzęcka-Siwik
wicedyrektor Departamentu Prawnego 
i Orzecznictwa Kontrolnego NIK,
adiunkt w Społecznej Akademii Nauk 
w Łodzi
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