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Kontrola 
i audyt

Między podległością a współdziałaniem

Współpraca  
Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem1

Konstytucyjna zasada podziału i  równowagi władz Rzeczypospolitej 
Polskiej jest dopełniona przez wymóg ich współdziałania. Najwyższa 
Izba Kontroli podlega Sejmowi i wykonuje nałożone przezeń zadania, 
lecz równolegle ma miejsce współpraca NIK z Sejmem, między innymi 
aktywny udział w posiedzeniach Sejmu i komisji sejmowych, inicjowa-
nie dyskusji problemowych, uwzględnianie sugestii komisji przy opra-
cowywaniu planu kontroli, szerokie przedstawianie wyników kontroli,  
udział w  rozpatrywaniu projektów ustaw i  aktów UE. Wspomaga to 
działalność kontrolną, a czasem też działalność ustawodawczą Sejmu. 
Analiza praktyki wskazuje zarazem, że kwestie podległości NIK oraz 
jej współpracy z Sejmem często łączą się i nakładają.

1 Rozszerzona i zaktualizowana wersja artykułu opublikowanego w: Państwo�demokratyczne,�prawne�i�so-
cjalne.�Księga�jubileuszowa�dedykowana�prof.�Zbigniewowi�A.�Maciągowi, tom 1, Studia Konstytucyjne, 
red. M. Grzybowski, P. Tuleja, Kraków 2014, s. 257- 275.
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Zarys problemu
Na tle przepisów Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z 1997 r. oraz ustawy 
z 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 re-
lacja między NIK a Sejmem bywa zwykle 
charakteryzowana jako „podległość”3 bądź 
„uzależnienie”4 NIK od Sejmu. W odniesie-
niu do okresów wcześniejszych – głównie 
dotyczących lat 1957–1976 i 1980–1992 
– formułowano ponadto tezę o „współpracy 
Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem”5, lecz 
chodziło o czasy, gdy do podstawowych 
reguł ustroju należała zasada jednolitości 
władzy państwowej. Powstaje pytanie, czy 
na tle Konstytucji, która ustanawia zasa-
dę podziału władz, nadal można mówić 
o współpracy Najwyższej Izby Kontroli 
z Sejmem?

Bez wątpienia Najwyższa Izba Kontroli 
jest organem podległym Sejmowi, 

ponieważ wynika to jednoznacznie 
z art. 202 ust. 2 Konstytucji: „Najwyższa 
Izba Kontroli podlega Sejmowi”. Jest to 
jednak tylko część konstytucyjnej charak-
terystyki NIK, gdyż – jak stanowi ust. 1 
tego samego artykułu, „Najwyższa Izba 
Kontroli jest naczelnym organem kontro-
li państwowej”. Ów „naczelny” charakter 
wyraża się w kilku aspektach. Po pierwsze, 
NIK rozstrzyga samodzielnie i ostatecznie 
(niekiedy po wewnętrznym postępowaniu 
odwoławczym), bez możliwości uchylenia 
czy zmiany jej rozstrzygnięcia przez inny 
organ, nawet przez Sejm, któremu NIK 
podlega6. Po drugie, kontrole NIK mają 
służyć właściwemu funkcjonowaniu całe-
go systemu organów państwa, a nie tylko 
podmiotu kontrolowanego czy też jednego  
bądź kilku organów. Wynikające z kon-
troli ustalenia o charakterze problemo-
wym, ujęte w formie zbiorczych sprawoz-
dań (w art. 64 ustawy o NIK nazwanych 

2 Ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (j.t. DzU.2012.82 ze zm.)
3 Oto kilka z wielu przykładów: „Zawarte w ustawie obowiązki podkreślają podległość Sejmowi, który głów-

nie za pośrednictwem Najwyższej Izby Kontroli realizuje swoją funkcję kontrolną” (Polskie�prawo�konsty-
tucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 1997, s. 430); „NIK podlega Sejmowi” (A. Sylwestrzak: Najwyższa�Izba�
Kontroli, Warszawa 1997, s. 359); „statuuje się zasadę podległości Najwyższej Izby Kontroli Sejmowi” 
(Prawo�konstytucyjne, red. M. Grzybowski, wydanie II, Białystok 2009, s. 362); „Specyfika pozycji ustro-
jowej Najwyższej Izby Kontroli polega, z jednej strony, na oddzieleniu Izby od struktur rządowych, czy mó-
wiąc szerzej, struktur władzy wykonawczej, a z drugiej strony, na podległości Sejmowi” (L. Garlicki: Pol-
skie�prawo�konstytucyjne.�Zarys�wykładu, wydanie 14., Warszawa 2010, s. 335); „Konstytucja utrwaliła 
pozycję NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej podlegającego jedynie Sejmowi” (B. Banaszak: 
Konstytucja�Rzeczypospolitej�Polskiej.�Komentarz, 2. wydanie, Warszawa 2012, s. 1002).

4 „Te i inne jeszcze określone prawem uzależnienia NIK od Sejmu pozwalają na uznanie istnienia ograni-
czonego zwierzchnictwa Sejmu wobec NIK” (J. Kuciński: Ustrój�konstytucyjny�Rzeczypospolitej�Polskiej, 
Warszawa 2013, s. 208-209).

5 L. Krasnopolski: Z� doświadczeń�współpracy�NIK� z� organami� Sejmu, „Kontrola Państwowa” nr 1/1959; 
T. Dmoch: Współpraca�NIK�z�Sejmem, „Kontrola Państwowa” nr 3/1965; L. Krasnopolski: Formy�i�metody�
współpracy�NIK�z�Sejmem�i�jego�organami, „Kontrola Państwowa” nr 6/1967; T. Dmoch: Współdziałanie�NIK�
z�organami�Sejmu, „Kontrola Państwowa” nr 1/1973; L. Garlicki, H. Walkus-Gierałt, S. Zawadzki: Współ-
praca�Najwyższej�Izby�Kontroli�z�komisjami�sejmowymi, „Studia Iuridica”, tom IV, Warszawa 1976; Polskie�
prawo�konstytucyjne, red. W. Skrzydło, op.cit., s. 425; A. Sylwestrzak, op.cit., s. 184-190 i 240-250;

6 W. Sokolewicz: Komentarz�do�art.�202 [w:] Konstytucja�Rzeczypospolitej�Polskiej.�Komentarz, pod red. 
L. Garlickiego, Warszawa 2003, s. 5.
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„informacjami o wynikach kontroli”), są 
przekazywane Sejmowi i innym organom 
odpowiednio do ich zakresu działania; są 
też dostępne opinii publicznej, a nieraz sze-
roko popularyzowane. to, że Najwyższa 
Izba Kontroli ma działać na rzecz całego 
systemu organów państwa wynika też z in-
nych przepisów ustawy o NIK; na przy-
kład art. 6 przyznaje niektórym organom 
wpływ na wybór podmiotów i dziedzin 
kontroli NIK (Sejm i jego organy mogą 
zlecać kontrole, zaś Prezydent RP i Prezes 
Rady Ministrów – wnosić o ich przepro-
wadzenie), zaś art. 63 zobowiązuje NIK 
do składania wniosków o ukaranie w razie 
ujawnienia naruszenia dyscypliny finan-
sów publicznych oraz powiadamiania orga-
nów powołanych do ścigania przestępstw 
lub wykroczeń w razie uzasadnionego po-
dejrzenia ich popełnienia7.

Zgodnie z art. 10 Konstytucji, „ustrój 
Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na po-
dziale i równowadze władzy ustawodaw-
czej, władzy wykonawczej i władzy sądow-
niczej”. Przepis ten, wzorowany na klasycz-
nej teorii trójpodziału władz, nie obejmuje 
wielu konstytucyjnych organów państwa, 

w tym Najwyższej Izby Kontroli – a zatem 
stosuje się do nich tylko pośrednio. Do re-
lacji NIK z Sejmem (i pozostałymi organa-
mi) wprost odnosi się natomiast inna za-
sada ustrojowa, wyrażona we wstępie do 
Konstytucji: nakaz „współdziałania władz”, 
którego celem jest dobro Rzeczypospolitej 
oraz zapewnienie sprawności i rzetelności 
działania instytucji publicznych8. Wymóg 
współdziałania dopełnia koncepcję po-
działu i równoważenia władz9.

Główne obszary, w których ma miej-
sce współpraca Najwyższej Izby Kontroli 
z Sejmem, to inicjowanie kontroli oraz roz-
patrywanie ich wyników. Ponieważ w obu 
sferach występują także obowiązki NIK 
wobec Sejmu (określone w Konstytucji 
i ustawie o NIK), powstaje pytanie, jak od-
różnić działania Najwyższej Izby Kontroli, 
które stanowią wypełnienie prawnego obo-
wiązku – od współpracy NIK z Sejmem? 

Pojęcie ‘współpracy’ nie jest prawnie 
ustalone, zwykle definiuje się je jako ‘pracę 
wykonywaną wspólnie z kimś, z innymi; 
wspólną pracę, działalność prowadzoną 
wspólnie’10, albo ’skoordynowane wykony-
wanie zadań cząstkowych przewidzianych 

7 Dalsze argumenty dotyczące „naczelnego” charakteru Najwyższej Izby Kontroli zob. J. Mazur: Nowa�
ustawa�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, „Państwo i Prawo” nr 8/1995, s. 5-6; M. Niezgódka-Medková [w:] 
Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej� Izbie�Kontroli, Warszawa 2000, s. 16-17; P. Sarnecki: Status�praw-
ny Najwyższej�Izby�Kontroli w�świetle�Konstytucji, „Kontrola Państwowa” nr specjalny 2/2002, s. 43-44; 
W. Sokolewicz, jw., s. 2-6; W. Skrzydło: Konstytucja�Rzeczypospolitej�Polskiej.�Komentarz, wyd. VII, War-
szawa 2013, s. 270; J. Kuciński, jw., s. 208; P. Sarnecki: Relacje�Najwyższej�Izby�Kontroli�z�polskim�parla-
mentem�–�konstytucyjne�granice�podległości, „Kontrola Państwowa”, nr jubileuszowy, luty 2014 (95. rocz-
nica powołania Najwyższej Izby Kontroli).

8 W. Brzozowski: Współdziałanie�władz�publicznych, „Państwo i Prawo” nr 2/2010; L. Garlicki: Komentarz�
do�Wstępu [w:] Konstytucja�Rzeczypospolitej�Polskiej.�Komentarz, tom V, pod red. L. Garlickiego, Warsza-
wa 2007, s. 15; Z. Witkowski: Dyrektywa�‘współdziałania�władz’�jako�element�organizujący�życie�wspólno-
ty�państwowej w�świetle�Konstytucji�RP�z�2�kwietnia�1997�r. [w:] Instytucje�prawa�konstytucyjnego�w�do-
bie�integracji�europejskiej, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009, s. 144.

9 M. Stębelski: Kontrola�sejmowa�w�polskim�prawie�konstytucyjnym, Warszawa 2012, s. 140.
10 Słownik�języka�polskiego�PWN, pod red. M. Szymczaka, tom III, Warszawa 1981, s. 768. Termin ‘współpra-

ca’ ma podobne znaczenie co ‘współdziałanie’ (‘pracowanie wspólnie z kimś, pomaganie komuś w jakiejś
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podziałem pracy’11. Można na tym tle sfor-
mułować dwie uwagi. Po pierwsze, działa-
jąc w formach niewładczych, organy pań-
stwa mogą robić więcej niż prawnie się 
od nich wymaga, pod warunkiem funk-
cjonowania w granicach prawa (art. 7 
Konstytucji). Kontakty między organami 
państwa nie muszą ograniczać się do wy-
konywania prawnie ustalonych zadań12. Po 
drugie, wypełnianie obowiązku może od-
bywać się na różnym poziomie czy w róż-
nym zakresie: może być szersze lub węż-
sze, mniej lub bardziej intensywne, czynne 
lub bierne (np. sam udział w posiedzeniu 
lub przedstawienie wystąpienia czy zaini-
cjowanie dyskusji problemowej). 

W niniejszym artykule przedstawiam 
przykłady współpracy Najwyższej Izby 
Kontroli z Sejmem, czasem – dla porówna-
nia – na tle zbliżonych obowiązków wobec 
Sejmu13. Nie rozważam natomiast zagad-
nień, które wynikają jedynie z podległości 

NIK Sejmowi, takich jak powoływanie pre-
zesa NIK, wiceprezesów NIK i członków 
Kolegium NIK, rozpatrywanie coroczne-
go sprawozdania z działalności NIK, nada-
wanie statutu NIK, zlecanie audytu ze-
wnętrznego NIK i inne14.

Intensywność udziału NIK 
w pracach Sejmu
to, co jest, moim zdaniem, szczególnie 
charakterystyczne dla kontaktów między 
NIK a Sejmem, to duża częstotliwość tych 
kontaktów – większa niż w innych krajach. 

Zgodnie z art. 171 ust. 2 Regulaminu 
Sejmu15, prezes NIK powinien uczestni-
czyć we wszystkich posiedzeniach Sejmu, 
a w razie niemożności wzięcia udziału może 
delegować zastępcę16. Jest to obowiązek 
prezesa NIK, a równocześnie jego ważne 
uprawnienie, korzystne dla umacniania 
relacji NIK z Sejmem. Ponadto – na mocy 
art. 186 ust. 2 Regulaminu – marszałek 

 działalności’; tamże), ale wydaje się, że ‘współpraca’ to więcej niż ‘współdziałanie’, bo zakłada ona wspól-
ność celów i zadań, co nie musi mieć miejsca – lub występuje w mniejszym stopniu – w wypadku współ-
działania (patrz też przyp. 11).

11 T. Pszczołowski: Mała�encyklopedia�prakseologii�i�teorii�organizacji, Wrocław 1978, s. 273; autor ten de-
finiuje współdziałanie jako „działanie wielopodmiotowe, którego uczestnicy wzajemnie sobie pomagają” 
(tamże).

12 Ogólne założenia dotyczące zasad i sposobu współdziałania władz publicznych sformułował Trybunał 
Konstytucyjny przy okazji orzeczenia rozstrzygającego spór kompetencyjny w sprawie określenia central-
nego konstytucyjnego organu państwa, który uprawniony jest do reprezentowania Rzeczypospolitej Pol-
skiej w posiedzeniach Rady Europejskiej (postanowienie z 20 maja 2009 r., Kpt 2/08, OTK nr 5A/2009, 
poz. 78, s. 788-790), wskazując na obowiązki związane z procesem komunikowania się (powinność in-
formowania, powinność zapoznania się z ustaleniami) oraz lojalnością wobec partnera (powinność prze-
strzegania dokonanych uzgodnień). Trybunał zwrócił też uwagę na czynniki psychologiczne, takie jak 
otwartość na współpracę, gotowość do współdziałania i rzetelnych uzgodnień (W. Brzozowski, jw., s. 14).

13 Artykuł dotyczy relacji NIK z Sejmem i nie obejmuje działań NIK, które wspomagałyby działalność Senatu.
14 Zob. wykaz sytuacji, w których wyraża się podległość NIK wobec Sejmu: E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: 

Najwyższa�Izba�Kontroli.�Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, Warszawa 2011, s. 20. Patrz 
też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1.12.1998 r., sygn. K. 21/98.

15 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.07.1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
(j.t. MP.2012.32 ze zm.).

16 W ostatnich latach było ok. 60-80 dni obrad (w 2011 r. – 65, w 2012 r. – 76, w 2013 r. – 75, w 2014 r. – 71). 
W praktyce w posiedzeniach Sejmu uczestniczą na zmianę prezes i wiceprezesi NIK.
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Tabela 1. Wybrane tematy wystąpień prezesa/wiceprezesa NIK na posiedzeniach ple-
narnych Sejmu w latach 2001–2014 (poza analizą wykonania budżetu państwa i zało-
żeń polityki pieniężnej wraz z opinią w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów 
oraz sprawozdaniem z działalności NIK)

Data Mówca Temat wystąpienia

10 stycznia 2001 r Wiceprezes NIK  
Jacek uczkiewicz

Stan i przyszłość PKP oraz całego polskiego 
kolejnictwa

17 stycznia 2001 r. Wiceprezes NIK  
Jacek uczkiewicz

Wdrażanie znowelizowanej ustawy – Karta 
nauczyciela i rozporządzenia ministra edukacji 
narodowej w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

18 stycznia 2001 r. Prezes NIK 
Janusz Wojciechowski

Projekt uchwały Sejmu w sprawie 
nierównoprawnego traktowania nadawców 
radiowych przez Krajową Radę Radiofonii  
i Telewizji w związku z realizacją koncesji radiowych

15 marca 2001 r. Wiceprezes NIK 
Zbigniew Wesołowski

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie 
oświaty i innych ustaw

30 marca 2001 r. Wiceprezes NIK  
Jacek uczkiewicz

Skutki obowiązywania ustaw reformujących 
administrację publiczną. Ocena nowego 
zasadniczego podziału terytorialnego państwa.

22 maja 2001 r. Prezes NIK 
Janusz Wojciechowski

Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o Najwyższej Izbie Kontroli

18 grudnia 2001 r. Prezes NIK  
mirosław Sekuła

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji 
i trybie pracy Rady ministrów i innych ustaw

28 lipca 2003 r. Prezes NIK  
mirosław Sekuła

Wystąpienie poza porządkiem dziennym w sprawie 
potrzeby systemowych rozwiązań zapobiegających 
korupcji

26 sierpnia 2003 r. Wiceprezes NIK 
Zbigniew Wesołowski

Projekt ustawy o finansach publicznych

3 października 2003 r. Prezes NIK  
mirosław Sekuła

Informacja prezesa NIK w sprawie poważnych 
utrudnień, jakie napotyka NIK w wykonywaniu 
funkcji kontrolnych

30 października 2003 r. Wiceprezes NIK 
Zbigniew Wesołowski

Przygotowanie polskich służb weterynaryjnych 
oraz zakładów przetwórstwa mięsnego, rybnego 
i mleczarskiego do wymogów ue

30 stycznia 2004 r. Wiceprezes NIK 
Krzysztof Szwedowski

Informacja Prezesa Rady ministrów w sprawie 
przyczyn odwołania ministra Skarbu Państwa  
Piotra czyżewskiego oraz w sprawie przygotowania 
i planów prywatyzacji grupy G-8

2 lipca 2004 r. Wiceprezes NIK 
Zbigniew Wesołowski

Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

28 lipca 2004 r. Wiceprezes NIK 
Piotr Kownacki

Projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych
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Sejmu udziela głosu prezesowi NIK poza 
kolejnością mówców zapisanych do głosu, 
ilekroć tego zażąda. W innych krajach szef 
organu kontroli zwykle bywa zaprasza-
ny jedynie na te punkty posiedzenia par-
lamentu, które bezpośrednio wiążą się 
z działalnością organu kontroli (np. ocena  
wykonania budżetu państwa).

o ile sama obecność prezesa NIK (lub 
upoważnionego wiceprezesa) stanowi prze-
jaw podległości NIK Sejmowi, o tyle spo-
sób spełnienia tego obowiązku – bardziej 
lub mniej czynny – uzasadnia jego rozpatry-
wanie również w kategoriach współpracy 
NIK z Sejmem. otóż przepisy Konstytucji, 
które określają jakie dokumenty Najwyższa 
Izba Kontroli jest obowiązana przedkładać 
Sejmowi, pozwalają uznać, że corocznie pre-
zes NIK powinien wystąpić w Sejmie co 
najmniej dwukrotnie, prezentując analizę 

wykonania budżetu państwa i założeń poli-
tyki pieniężnej wraz z opinią w przedmio-
cie absolutorium dla Rady Ministrów oraz 
sprawozdanie z działalności NIK (art. 204 
Konstytucji). W rzeczywistości prezes NIK 
(lub wiceprezesi) przedstawiają także inne 
tematy: na tle wyników kontroli ustosun-
kowują się do projektów ustaw i uchwał lub 
informacji rządu, inicjują dyskusje o charak-
terze problemowym, prezentują ustalenia 
wybranych kontroli, odpowiadają na pytania 
posłów. Na przykład, w latach 2001–2014 
prezes i wiceprezesi NIK wystąpili na po-
siedzeniach plenarnych Sejmu jako refe-
renci lub uczestnicy dyskusji w 59 punk-
tach porządku dziennego: 14 razy w sprawie  
wykonania budżetu państwa i założeń po-
lityki pieniężnej, 14 razy referując spra-
wozdanie z działalności NIK oraz 31 razy 
w innych sprawach (czasem, zwłaszcza gdy 

17 lutego 2005 r. Prezes NIK  
mirosław Sekuła

Proces konsolidacji przemysłu naftowego  
w Polsce

17 lutego 2005 r. Prezes NIK  
mirosław Sekuła

Renegocjacja traktatu gazowego z Rosją  
w oparciu o raport NIK

26 stycznia 2006 r. Prezes NIK  
mirosław Sekuła

Stan lądowej infrastruktury transportu

16 marca 2007 r. Wiceprezes NIK  
Jacek Jezierski

Informacja Rządu w sprawie wyników kontroli NIK,  
dotycząca prywatyzacji w latach 2000–2005 
Polskich Hut Stali SA 

9 września 2009 r. Prezes NIK  
Jacek Jezierski

Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o Najwyższej Izbie Kontroli

24 września 2009 r. Prezes NIK  
Jacek Jezierski

Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o Najwyższej Izbie Kontroli

21 stycznia 2010 r. Wiceprezes NIK 
Stanisław Jarosz

Projekt ustawy o zmianie ustawy  
o Najwyższej Izbie Kontroli

27 listopada 2014 r. Prezes NIK 
Krzysztof Kwiatkowski

Wyniki kontroli w sprawie bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym

Żródło: Strona <www.sejm.pl>.
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odpowiadali na pytania – dwu lub trzy-
krotnie w ramach danego punktu obrad), 
(patrz tabela 1, s. 12-13).

Przejawem współpracy NIK z Sejmem 
jest inicjowanie dyskusji o charakterze pro-
blemowym: na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 
ustawy o NIK Najwyższa Izba Kontroli 
może zwrócić się o rozpatrzenie przez Sejm 
„określonych problemów związanych z dzia-
łalnością organów wykonujących zadania 
publiczne”. Zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 3 
i ust. 2 Regulaminu Sejmu, wniosek podlega 
rozpatrzeniu przez Prezydium Sejmu, które 
– po zasięgnięciu opinii Komisji do spraw 
Kontroli Państwowej – decyduje o nadaniu 
mu dalszego biegu. Przykładem wykorzy-
stania tej możliwości była dyskusja na po-
siedzeniu Sejmu 26 stycznia 2006 r. nad 
wynikami kontroli NIK dotyczącymi funk-
cjonowania transportu lądowego, stanu in-
frastruktury oraz działalności organów od-
powiedzialnych za określenie strategii pań-
stwa w tym sektorze gospodarki17. Referat 
prezesa NIK Mirosława Sekuły stanowił 
podsumowanie wyników kontroli zawar-
tych w 45 informacjach o wynikach kontroli 
dotyczących różnych aspektów funkcjono-
wania transportu lądowego, przekazanych 

Sejmowi w latach 1990–200418. W dysku-
sji, jaka nastąpiła po referacie, koreferacie 
ministra transportu i budownictwa oraz 
wystąpieniu przewodniczącego sejmowej 
Komisji Infrastruktury (która przedłożyła 
projekt uchwały Sejmu) głos zabrało 87 po-
słów, niektórzy kilkakrotnie. Następnie 
Sejm przyjął uchwałę w sprawie funkcjo-
nowania transportu lądowego w Polsce19.

Podobna debata miała miejsce 27 listo-
pada 2014 r. na temat wyników kontroli do-
tyczących bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym20. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski 
przedstawił wyniki siedmiu kontroli w tym 
obszarze, zebrane w formie jednego rapor-
tu. Zdaniem NIK, celowe jest: wyznacze-
nie ministra (np. spraw wewnętrznych), 
który odgrywałby wiodącą rolę w koor-
dynowaniu i egzekwowaniu działań na 
rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 
uchwalenie wieloletniego programu finan-
sowania przedsięwzięć w tym zakresie; 
włączenie Inspekcji transportu Drogowego 
do Policji; pozbawienie straży gminnych 
możliwości korzystania z fotoradarów mo-
bilnych; zmiany w przepisach prawa oraz 
przede wszystkim dalsze inwestowanie 
w budowę dróg, autostrad i modernizację 

17 Sprawozdanie� stenograficzne� z�9.�posiedzenia�Sejmu�w�dniu�26�stycznia�2006� r.: pkt 23 – Informacja 
w sprawie stanu lądowej infrastruktury transportu; pkt 24 – Pierwsze czytanie komisyjnego projektu 
uchwały Sejmu w sprawie funkcjonowania transportu lądowego w Polsce, s. 276-335 i 373-375.

18 Uzyskanie zgody Prezydium Sejmu na rozpatrzenie tego tematu na posiedzeniu plenarnym Sejmu stano-
wiło długi proces: pierwszy wniosek o rozpatrzenie problemów związanych z rozwojem transportu został 
złożony przez prezesa NIK J. Wojciechowskiego w 1999 r. łącznie z uchwałą Kolegium NIK w tej sprawie. 
Identyczny wniosek Kolegium NIK został przedłożony Marszałkowi Sejmu w 2002 r., a następnie pono-
wiony kilkakrotnie (Sprawozdanie, jw., s. 276).

19 Uchwała�Sejmu�Rzeczypospolitej�Polskiej�z�24�lutego�2006�r.�w�sprawie�funkcjonowania�transportu�lądo-
wego�w�Polsce (MP.2006.15.193).

20 Prezes NIK – powołując się na art. 186 ust. 2 Regulaminu Sejmu – zwrócił się do Marszałka Sejmu 
o „umożliwienie wystąpienia w trakcie jednego z najbliższych posiedzeń plenarnych Sejmu RP, celem 
zaprezentowania ustaleń i wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, związanych z bezpieczeń-
stwem ruchu drogowego” (pismo z 25.09.2014 r.).
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istniejącej infrastruktury drogowej. W dys-
kusji, jaka nastąpiła po referacie, głos za-
brało 27 posłów (w tym w imieniu klubów 
poselskich) oraz z upoważnienia rządu: 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i sekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. 
Prezes NIK ustosunkował się do dysku-
sji, w tym odpowiedział na liczne pytania. 
Następnie Sejm przyjął do wiadomości 
informację o wynikach kontroli21. Choć 
Sejm nie wyraził poparcia dla wniosków 
z kontroli w sposób formalny (np. w for-
mie uchwały), z wypowiedzi reprezentan-
tów klubów poselskich (wszystkie popar-
ły wnioski NIK) i przedstawicieli rządu 
wynikała duża zbieżność opinii, co wyra-
ża się – w ogłoszonym na początku 2015 r. 
– zamiarze ustanowienia pełnomocnika 
rządu ds. bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego oraz podjęciu sugerowanych przez 
NIK prac ustawodawczych.

obok aktywności na posiedzeniach Sej-
mu, charakterystyczny jest szeroki udział 
przedstawicieli NIK w posiedzeniach ko-
misji sejmowych. Najwyższa Izba Kontroli 
jest powiadamiana o wszystkich posiedze-
niach komisji (art. 152 ust. 5 Regulaminu 
Sejmu), zwykle też o posiedzeniach pod-
komisji. Zwyczajowo uczestnictwo przed-
stawiciela NIK uznaje się za obowiązkowe, 
jeśli tematyka posiedzenia wiąże się z dzia-
łalnością NIK. W wypadku pozostałych 

posiedzeń, poświęconych innej problema-
tyce (takich jest większość), powiadomie-
nie ma raczej charakter zaproszenia – udział 
NIK można zatem postrzegać jako formę 
współpracy (w praktyce przedstawiciele 
NIK uczestniczą w około połowie ogółu 
posiedzeń komisji – zob. tabela 2, s.16).

W innych krajach przedstawiciele naj-
wyższych organów kontroli rzadziej uczest-
niczą w posiedzeniach komisji parlamen-
tarnych (w 2012 r.: w Austrii – w 9 posie-
dzeniach, w Czechach – mniej niż w 30, 
w Finlandii – w 50, we Francji – w ok. 30, 
w Portugalii – w 6, na Słowacji – w 3, 
w Słowenii – w 19, na Węgrzech – w 136, 
w Wielkiej Brytanii – w 5822). Czasem kon-
takty te są ograniczone do jednej, wyspe-
cjalizowanej komisji parlamentu23.

Z analizy praktyki w ostatnich latach 
wynika, że Najwyższa Izba Kontroli bierze 
udział w pracach wszystkich komisji sej-
mowych, zarówno stałych, jak i nadzwy-
czajnych, z wyjątkiem komisji, które zaj-
mują się wewnętrznymi sprawami Sejmu, 
to jest Etyki Poselskiej oraz Regulaminowej 
i Spraw Poselskich (choć reprezentanci 
NIK uczestniczą w posiedzeniach słu-
żących rozpatrzeniu projektu lub spra-
wozdania z wykonania budżetu pań-
stwa) oraz Komisji odpowiedzialności 
Konstytucyjnej. Warto podkreślić, że 
NIK bierze udział zarówno w posiedze-
niach poświęconych kontroli administracji 

21 Sprawozdanie�stenograficzne�z�80.�posiedzenia�Sejmu�w�dniu�27�listopada�2014�r., pkt 16 – Informacja 
prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (druk 
nr 2848). Tekst wystąpienia prezesa NIK oraz wybrane zdjęcia, wykresy i dane statystyczne przedstawio-
ne podczas wystąpienia na tablicach multimedialnych [w:] „Kontrola Państwowa” nr 6/2014, s. 8-23.

22 Informacje otrzymane z najwyższych organów kontroli tych państw.
23 W odniesieniu do Wielkiej Brytanii zob. J. Mazur: Kontroler� i�Audytor�Generalny�Wielkiej�Brytanii� jako�

organ�wspomagający�Izbę�Gmin, „Kontrola Państwowa” nr 1/1995, s. 162-167.
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publicznej, jak i w rozpatrywaniu projek-
tów ustaw czy aktów prawa Unii Euro pej-
skiej. Szczególnie bliskie kontakty NIK 
utrzymuje z utworzoną w 1998 r. Komisją 
do spraw Kontroli Państwowej, do której 
„należą sprawy działalności Najwyższej 
Izby Kon troli”26.

Ranga przedstawicieli NIK, którzy 
uczestniczą w posiedzeniach komisji zale-
ży od charakteru sprawy. Prezes NIK (wy-
jątkowo zastępowany przez wiceprezesa) 
uczestniczy w posiedzeniach Komisji do 
spraw Kontroli Państwowej, które dotyczą 
NIK lub ogólnych zagadnień systemu kon-
troli w państwie, a także w posiedzeniach 
innych komisji, na których rozpatrywa-
ne są sprawy szczególnie istotne dla NIK, 
na przykład budżet NIK27. W niektórych 

posiedzeniach, wówczas gdy przedstawia-
ne są wyniki kontroli, biorą udział wice-
prezesi NIK oraz dyrektorzy departamen-
tów i delegatur (orientacyjnie 30-40 razy 
w roku), w pozostałych uczestniczą wice-
dyrektorzy lub inni pracownicy nadzoru-
jący czy koordynujący kontrole.

Zgodnie z art. 153 ust. 3 Regulaminu 
Sejmu, przedstawiciel NIK, który uczest-
niczy w posiedzeniu komisji może zgłaszać 
uwagi do sprawozdań i informacji przed-
kładanych przez przedstawicieli rządu 
bądź inne osoby uczestniczące w posie-
dzeniu, zaś na żądanie komisji – udziela 
wyjaśnień w sprawach kontroli przeprowa-
dzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. 
Przedstawiciele NIK aktywnie wykorzy-
stują te możliwości.

24 W trakcie 103 posiedzeń przedstawiciele NIK zabrali głos w sprawie omawianych zagadnień.
25 W trakcie 79 posiedzeń przedstawiciele NIK zabrali głos w sprawie omawianych zagadnień.
26 Załącznik do Regulaminu Sejmu RP Przedmiotowy�zakres�działania�komisji�sejmowych. Zob. też B. Naleziń-

ski: Komisja�do�spraw�Kontroli�Państwowej�w�III�kadencji�Sejmu�Rzeczypospolitej�Polskiej, „Przegląd Sej-
mowy” nr 1/2004; S. Worach: Rola�i�znaczenie�sejmowej�Komisji�do�spraw�Kontroli�Państwowej, „Acta Uni-
versitatis Lodziensis. Folia Iuridica” nr 70/2009 oraz opinie B. Szepietowskiej, W. Odrowąża-Sypniewskie-
go, R. Piotrowskiego, P. Radziewicza, M. Stębelskiego i P. Winczorka [w:] Regulamin�Sejmu�w�opiniach�
Biura�Analiz�Sejmowych, wybór i opracowanie W. Odrowąż-Sypniewski, tom II, Warszawa 2010, s. 4-41 
i 556-575. Wątpliwości nt. wąskiego zakresu Komisji do spraw Kontroli Państwowej przedstawił H. Pajdała:  
System�komisji�sejmowych.�Uwagi�de�lege�ferenda, „Przegląd Sejmowy” nr 3/2001, s. 41.

27 Przykładowo, w 2014 r. prezes i wiceprezesi NIK uczestniczyli w 30 posiedzeniach komisji.

Tabela 2. Udział przedstawicieli NIK w posiedzeniach komisji sejmowych w latach 
2011–2014

Rok Ogólna liczba posiedzeń komisji Liczba posiedzeń komisji z udziałem NIK

2011 1412 725

2012 1433 814

2013 1704 88024

2014 1538 81525

Źródło: Strona <www.sejm.pl>; sprawozdania z działalności NIK w latach 2010–2013; materiały NIK.
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Zlecenia i sugestie 
przeprowadzenia kontroli
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o NIK, 
Sejm lub jego organy (Marszałek Sejmu, 
Prezydium Sejmu i komisje sejmowe) 
mogą zlecić Najwyższej Izbie Kontroli 
podjęcie kontroli; zlecenia te są obowią-
zujące28. Stanowi to przejaw podległości 
NIK. W praktyce zlecenia uchwalone przez 
Sejm są rzadkie (zob. tabela 3).

Częściej występują zlecenia uchwalone 
przez komisje sejmowe (pozostałe organy 

Sejmu nie wykorzystują tego prawa; por. 
tabela 4, s. 18).

obok zleceń kontroli – w których wy-
raża się zasada podległości NIK Sejmowi 
– w praktyce duże (a może nawet więk-
sze) znaczenie ma niesformalizowana 
praktyka zgłaszania przez komisje sej-
mowe i poszczególnych posłów sugestii 
podjęcia przez NIK określonych kontroli. 
Wiosną każdego roku Prezes NIK informu-
je Marszałka Sejmu (a także Prezydenta RP, 
Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów 

Tabela 3. Zlecenia kontroli NIK przez Sejm w latach 1994–2013

Data Temat kontroli

13 września 1996 r. ustalenie osób odpowiedzialnych za doprowadzenie do upadłości Stoczni 
Gdańskiej SA oraz zbadanie prawidłowości wykonywania przez ministra 
Przekształceń Własnościowych nadzoru współwłaścicielskiego nad 
Stocznią Gdańską SA29

15 grudnia 1999 r. Działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz innych odpowiednich 
organów w zakresie realizacji koncesji dla Radia maryja30

27 maja 2004 r. Działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie prowadzonych 
w latach 2001–2003 postępowań koncesyjnych w sprawach 
rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych31

Źródło: Strona <www.sejm.pl>; „Monitor Polski”.

28 Ustawa o NIK nie reguluje sposobu formułowania zlecenia, jako że zgodnie z art. 112 Konstytucji RP, 
„Organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalności jego organów […] 
określa regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm”. W odniesieniu do zleceń komisji sejmowych, art. 162a 
ust. 1 Regulaminu Sejmu stanowi, że „Wniosek komisji o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę 
Kontroli powinien zawierać cel i zakres zlecanej kontroli oraz wskazywać podmiot podlegający kontroli”. 
Należy przyjąć, że następuje to w formie uchwały komisji. Zob. szczegółowy komentarz do art. 6 ust. 1 
ustawy o NIK w: E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, op.cit., s. 49-50.

29 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.09.1996 r. w sprawie upadłości Stoczni Gdańskiej 
(MP.1996.57.519).

30 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15.12.1999 r. w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontro-
li przeprowadzenia kontroli działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz innych odpowiednich  
organów w zakresie realizacji koncesji dla Radia Maryja (niepubl., tekst na http://orka.sejm.gov.pl/
proc3.nsf/uchwaly/1439_u.htm).

31 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27.05.2004 r. w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli 
przeprowadzenia kontroli działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie dotyczącym prowa-
dzonych w latach 2001–2003 postępowań koncesyjnych w sprawach rozpowszechniania programów ra-
diowych i telewizyjnych (MP.2004.24.411).
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i Rzecznika Praw obywatelskich) o roz-
poczęciu prac nad przygotowaniem planu 
pracy NIK na kolejny rok, zwracając się 

o przekazanie ewentualnych sugestii co 
do spraw i problemów, które mogą być 
przedmiotem kontroli. Większość komisji 

 Tabela 4. Zlecenia kontroli NIK przez komisje sejmowe w latach 2010–2013 (przekaza-
ne przez Marszałka Sejmu)

Data Organ zlecający Temat kontroli

5 sierpnia 2010 r. Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Działalność morskiego Instytutu Rybackiego w latach  
2007–2010 w zakresie realizacji zadań ustawowych 
i programów rządowych oraz przestrzegania pra-
wa unii europejskiej

20 października 2010 r. Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Sprawowanie nadzoru przez inspekcje państwowe 
nad funkcjonowaniem ferm zwierząt futerkowych 
w województwie wielkopolskim

19 stycznia 2011 r. Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla podmiotów 
gospodarczych z obszarów objętych powodziami 
w 2010 r.

26 maja 2011 r. Komisja Skarbu 
Państwa

Proces negocjacji i podpisania umowy gazowej 
w 2006 r. z dostawcami rosyjskimi; konsekwencje 
finansowe podpisania aneksu nr 26 do kontraktu 
jamalskiego i kontraktu z Rosukrenergo we wrze-
śniu 2006 r.; proces przygotowań do budowy ter-
minalu LNG w Świnoujściu w 2007 r.

11 kwietnia 2012 r. Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego progra-
mu wypłat rekompensat dla producentów warzyw, 
którzy ponieśli straty w 2011 r. z powodu pojawie-
nia się bakterii e.coli

26 września 2012 r. Komisja 
Infrastruktury

Wykonywanie nadzoru i kontroli przez urząd Lot-
nictwa cywilnego w zakresie przyznawania koncesji 
i sprawowania kontroli nad spółkami OLT express 
sp. z o.o. oraz OLT express Poland i OLT express 
Regional

7 lutego 2013 r. Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

Prawidłowość sprzedaży ziemi przez Agencję  
Nieruchomości Rolnych

21 marca 2013 r. Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

Wykonanie wniosków pokontrolnych po kontro-
li usuwania szkód wywołanych ruchem zakładów 
górniczych

7 listopada 2013 r. Komisja Kultury 
Fizycznej, Sportu 
i Turystyki

Nadzór nad funkcjonowaniem podmiotów działa-
jących na rynku bukmacherskim

4 grudnia 2013 r. Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

Prawidłowość prowadzenia inwestycji polegających 
na budowie nowych gazociągów, a także nadzór nad 
bezpieczeństwem eksploatowanych rurociągów

Źródło: Sprawozdania z działalności NIK w latach 2010–2013.
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sejmowych proponuje po kilka tematów. 
Komisja do spraw Kontroli Państwowej 
rozpatruje zgłoszenia oraz opracowu-
je zbiorczy wykaz tematów wraz z opi-
nią, które z nich rekomenduje32. Sugestie 
poparte przez Komisję Marszałek Sejmu 
przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli, 
która rozpatruje je przy opracowywa-
niu projektu planu pracy na rok następ-
ny. W odróżnieniu od zleceń komisji sej-
mowych, sugestie te nie mają charakte-
ru wiążącego, jednak większość zostaje 
uwzględniona czy to przez zaplanowanie 
odrębnej kontroli, czy też przez włączenie 
do zakresu innej projektowanej kontroli. 

Praktyka ta stanowi przejaw współpracy 
NIK z Sejmem (zob. tabela 5).

oto przykłady sugestii komisji sejmo-
wych, które zostały uwzględnione w pla-
nie pracy NIK na rok 2014:
•	Przeprowadzenie kontroli w Spółce Skar-

bu Państwa Energa SA ze szczególnym 
uwzględnieniem procesu zatrzymanej in-
westycji budowy bloku energetycznego 
1000 MW w ostrołęce oraz celowości po-
wołania spółki Elektrownia ostrołęka SA;

•	Nadzór	sanitarny	i weterynaryjny	nad	
fermami kur i trzody chlewnej;

•	Kontrola	prawidłowości	przygotowania	
i realizacji obwodnic;

Tabela 5. Sugestie tematów kontroli NIK sformułowane przez komisje sejmowe (prze-
kazane przez Marszałka Sejmu)

Rok Sugestie sformułowane  
przez komisje sejmowe

Sugestie uwzględnione  
w planie pracy NIK na kolejny rok

2010 29 26

2011 20 11

2012 24 19

2013 27 21

2014 32 28

Źródło: Strona <www.sejm.pl>; materiały NIK.

32 Na przykład, dyskusja nad propozycjami tematów kontroli zgłoszonymi przez komisje sejmowe do planu 
pracy NIK na 2014 r. miała miejsce na posiedzeniu Komisji do spraw Kontroli Państwowej 11.07.2013 r. 
(zob. zapis przebiegu posiedzenia na stronie www.sejm.pl). Nie uzyskały poparcia Komisji tematy, 
które niedawno były przedmiotem kontroli NIK lub co do których istniały wątpliwości natury prawnej 
(np. orzecznictwo i nadzór sądowy nad wypełnianiem obowiązków przez kuratorów bądź opiekunów osób 
ubezwłasnowolnionych pozostają poza zakresem kontroli NIK, wobec czego nie można zrealizować pro-
pozycji zbadania funkcjonowania instytucji ubezwłasnowolnienia w kontekście Konwencji Narodów Zjed-
noczonych o prawach osób niepełnosprawnych; inny przykład: nie jest pewne, czy środki finansowe po-
chodzące z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przekazane przez urząd skar-
bowy podmiotowi o statusie organizacji pożytku publicznego, zachowują charakter środków publicznych), 
albo też cel sugerowanej kontroli – ocena celowości działań – nie może zostać zrealizowany, gdyż dane 
przedsiębiorstwo podlega kontroli NIK tylko z punktu widzenia legalności i gospodarności.
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•	Kontrola	przestrzegania	postanowień	
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego przy realizacji inwe-
stycji;

•	Kontrola	szkolenia,	egzaminowania	i uzy-
skiwania uprawnień do kierowania po-
jazdami;

•	Kontrola	realizacji	i efektywności	„Pro-
gramu na rzecz społeczności romskiej 
w Polsce 2004–2013”;

•	Efektywność	wsparcia	readaptacji	spo-
łecznej skazanych na karę pozbawienia 
wolności;

•	Prawidłowość	realizacji	przez	Policję	
zadań w zakresie poszukiwania osób 
zaginionych;

•	Prawidłowość	realizacji	przez	właści-
we podmioty zadań w zakresie ochro-
ny przed cyberterroryzmem;

•	Kontrola	finansowa	szpitali	klinicznych	
i uniwersyteckich.
Za inny przejaw współpracy można 

uznać praktykę informowania i wspoma-
gania posłów w sprawach, które podej-
mują w ramach obowiązków poselskich34. 
W większości takich sytuacji udzielenie od-
powiedzi wymaga przeprowadzenia kon-
troli. Ponieważ przepisy Kodeksu postę-
powania administracyjnego określają krót-
ki termin rozpatrzenia spraw wnoszonych 
przez posłów35, są one traktowane przez 
NIK priorytetowo, a sugestie przeprowa-
dzenia kontroli – są w miarę możliwości 
uwzględniane (zob. tabela 6).

Przedkładanie wyników kontroli
Zarówno Konstytucja RP, jak i ustawa 
o NIK nie zakładają, że Najwyższa Izba  

Tabela 6. Sugestie tematów kontroli NIK przekazane przez posłów33

Rok Sugestie posłów Uwzględnione sugestie posłów

2010 59 39

2011 92 65

2012 132 81

2013 232 106

Źródło: Sprawozdania z działalności NIK w latach 2011– 2013; materiały NIK.

33 Dane za 2013 r. obejmują sugestie posłów i senatorów.
34 „Poseł lub senator ma prawo podjąć – w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich 

– interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębior-
stwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla za-
łatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również za-
znajamiać się z tokiem jej rozpatrywania” (art. 20 ust. 1 ustawy z 9.05.1996 r. o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora (DzU.2003.221.2199).

35 Posłowie, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia 
skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wyma-
ga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w termi-
nie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania (art. 237 § 2 k.p.a., DzU.2013.267 j.t.).
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Kontroli będzie informować Sejm o wszy-
stkich przeprowadzonych kontrolach. 
Zgodnie z art. 204 ust. 1 Konstytucji, 
NIK jest obowiązana przedkładać Sej-
mowi analizę wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej (i w związ-
ku z tym – opinię w przedmiocie absolu-
torium dla Rady Ministrów) oraz inne, 
określone ustawowo informacje o wyni-
kach kontroli. Ustawa o NIK (art. 7 ust. 1 
pkt 3 i 4) precyzuje, że chodzi o informacje 
o wynikach kontroli zleconych przez Sejm 
lub jego organy oraz przeprowadzonych na 
wniosek Prezydenta RP lub Prezesa Rady 
Ministrów, a także informacje o wynikach 
„innych ważniejszych kontroli”. W prak-
tyce większość kontroli, które NIK przed-
kłada Sejmowi, to kontrole mieszczące się 
w kategorii „innych ważniejszych kontro-
li”, a więc gdzie ocena „ważności” (obszaru, 
tematu, a zwłaszcza wniosków z kontroli 
– chyba wszystkie te elementy powinno się 
brać pod uwagę) należy do NIK. Z owych 
postanowień wynika prawo Najwyższej 
Izby Kontroli do rozstrzygania, wyniki któ-
rych kontroli – poza kontrolami wyraź-
nie wskazanymi w konstytucji i ustawie 
o NIK – trzeba przekazać Sejmowi, czego 
następstwem jest uruchomienie procedu-
ry ich rozpatrywania przez Sejm i jego or-
gany, zgodnie z postanowieniami ustawy 

o NIK i Regulaminu Sejmu36. Wskazuje to 
na celowość istnienia pewnego mechani-
zmu wyboru, który funkcjonuje od wielu 
lat przez powiązanie kontroli przedkłada-
nych Sejmowi z trybem rocznego plano-
wania pracy NIK.

Co roku Najwyższa Izba Kontroli prze-
prowadza blisko trzy tysiące kontroli jed-
nostkowych37. Większość z nich (około  
80%) ma miejsce w ramach badania szer-
szych tematów i w sposób skoordynowany, 
gdzie punktem wyjścia jest opracowanie 
wspólnego programu kontroli, na podsta-
wie którego przeprowadzane są następnie 
kontrole jednostkowe dotyczące tego te-
matu. liczba podmiotów badanych w ra-
mach kontroli koordynowanej zależy od 
celu i dziedziny kontroli – może ich być 
kilka, a czasem kilkadziesiąt (wyjątkowo 
– kilkaset). Wyniki kontroli jednostko-
wych (w szczególności wystąpienia po-
kontrolne i materiały dowodowe zgro-
madzone w aktach kontroli) są podstawą  
do opracowywania informacji o wyni-
kach kontroli (art. 64 ustawy o NIK). 
Dokumenty te mają charakter zbiorczy 
i syntetyczny, przedstawiają w sposób za-
gregowany i problemowy ustalenia kontro-
li i wnioski w odniesieniu do badanego ob-
szaru administracji czy gospodarki. Zgod-
nie z wewnętrznymi regulacjami NIK38, 

36 Nie chodzi tutaj o dostęp Sejmu do informacji, ponieważ zgodnie z art. 10 ustawy o NIK, Prezes NIK po-
daje do wiadomości publicznej, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, wszystkie 
informacje o wynikach kontroli i wystąpienia pokontrolne.

37 Kontrola jednostkowa to kontrola przeprowadzona w jednym podmiocie, np. w organie państwa.
38 Zarządzenie nr 9/2012 Prezesa NIK z 29.03.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przygotowywa-

nia kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli (tekst ujed-
nolicony ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nr 10/2014 
z 6.02.2014 r.); <http://www.nik.gov.pl/podstawy-prawne-dzialania-nik/akty-prawne/zarzadzenie-w-
sprawie-szczegolowych-zasad-przygotowywania-kontroli.html>.
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kontrole zawarte w planie pracy powin-
ny kończyć się sporządzeniem informacji 
o wynikach kontroli39. W ten sposób wyni-
ki ogromnej większości kontroli NIK (ujęte 
problemowo) są przedkładane Sejmowi. 
tworzy to przesłanki do szerokiej współ-
pracy NIK z Sejmem.

W 2011 r. NIK przedłożyła Sejmowi 202 
informacje o wynikach kontroli (w tym 
95  dotyczących wykonania budżetu 
państwa w roku poprzednim), w 2012 r. 
– 185 informacji (w tym 90 dotyczących 
wykonania budżetu państwa), zaś w 2013 r. 
– 189 informacji (w tym 92 dotyczące wy-
konania budżetu państwa). Dokumenty 
te są przekazywane Marszałkowi Sejmu, 
a ponadto bezpośrednio właściwym ko-
misjom sejmowym: Komisji do spraw 
Kontroli Państwowej oraz komisjom pro-
blemowym (resortowym), których ob-
szar działania odpowiada przedmiotowi  
kontroli. 

Rozpatrywanie informacji o wynikach 
kontroli przez komisje sejmowe łączy 
wykonywanie konstytucyjnych zadań 

organów państwa40 oraz elementy współ-
pracy NIK z Sejmem. Szczegółowy tok 
postępowania zależy od uznania komisji. 
Informacja o wynikach kontroli NIK może 
być przedmiotem posiedzenia jednej ko-
misji lub wspólnego posiedzenia kilku ko-
misji. W praktyce informacje NIK częściej 
są rozpatrywane przez komisje problemo-
wo właściwe, czasem mają miejsce wspól-
ne posiedzenia Komisji do spraw Kontroli 
Państwowej i komisji problemowo wła-
ściwej, zdarza się też, że ten sam doku-
ment zostaje rozpatrzony na odrębnych 
posiedzeniach różnych komisji. Regulamin 
Sejmu, podobnie jak regulaminy wielu par-
lamentów, nie przewiduje szczególnych 
zasad rozpatrywania wyników kontroli 
NIK, stosuje się tu zatem ogólne przepi-
sy dotyczące pracy komisji41. 

Z Regulaminu Sejmu wynika wiele moż-
liwości, które są wykorzystywane w róż-
nym stopniu42. Komisja sejmowa może:
•	przyjąć	do	wiadomości,	podejmując	

uchwałę, przedłożoną jej informację 
bądź stanowisko (art. 158);

39 W uzasadnionych przypadkach Prezes NIK może zezwolić na odstąpienie od sporządzenia informacji 
o wynikach kontroli podejmowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli z własnej inicjatywy; może też zarzą-
dzić opracowanie informacji o wynikach kontroli doraźnej.

40 Dotyczy to zwłaszcza wykorzystania analizy wykonania budżetu państwa, która obok przedłożonego 
przez rząd sprawozdania z wykonania budżetu państwa stanowi dla Sejmu podstawę do dokonania oce-
ny prawidłowości wykorzystania środków publicznych. Sejm zajmuje stanowisko, podejmując uchwałę 
o udzieleniu lub odmowie udzielenia rządowi absolutorium (art. 226 Konstytucji).

41 Odmienny jest tryb rozpatrywania analizy wykonania budżetu państwa: Marszałek Sejmu kieruje po-
szczególne części tego dokumentu do komisji rozpatrujących odpowiednie części sprawozdania rzą-
du z wykonania budżetu państwa; następnie komisje te przekazują swoje stanowiska Komisji Finansów  
Publicznych, która uchwala (po rozpatrzeniu stanowisk innych komisji) oraz przedstawia na posiedze-
niu Sejmu swoje sprawozdanie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania rządu i w przedmiocie 
absolutorium. Zob. J. Juchniewicz: Absolutorium�jako�realizacja�funkcji�kontrolnej�Sejmu, Olsztyn 2010.

42 Funkcjonowanie komisji sejmowych zostało szczegółowo przedstawione w piśmiennictwie; zob. 
m.in. M. Zubik: Organizacja�wewnętrzna�Sejmu�Rzeczypospolitej�Polskiej, Warszawa 2003; H. Pajdała: 
Komisje�sejmowe.�Status�i�funkcjonowanie, Warszawa 2003; M. Kruk: Funkcja�kontrolna�Sejmu�RP, War-
szawa 2008; M. Stębelski, op.cit.; Regulamin�Sejmu�w�opiniach�Biura�Analiz�Sejmowych, wybór i opraco-
wanie W. Odrowąż-Sypniewski, tom I i II, Warszawa 2010.
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•	uchwalić	dezyderat	(art. 159)	lub	opi-
nię (art. 160);

•	przyjąć projekt uchwały, rezolucji, apelu, 
oświadczenia lub deklaracji Sejmu 
(art. 158);

•	przeprowadzić	kontrolę	w sprawach	
związanych z wprowadzaniem w życie 
i wykonywaniem ustaw i uchwał Sejmu 
oraz przedstawić wyniki kontroli w spra-
wozdaniu, które może być przedmio-
tem obrad Sejmu (art. 161 i 162).
Najbardziej typowym sposobem usto-

sunkowania się komisji do informacji o wy-
nikach kontroli NIK jest przyjęcie jej do 
wiadomości. Bardzo rzadko następuje to 
w formie uchwały – zwykle wynika z pod-
sumowania dyskusji przez przewodniczą-
cego obrad. Czasem na podstawie anali-
zy wyników kontroli komisja przyjmuje 
dezyderat z postulatami, adresowany do 
Rady Ministrów, poszczególnych jej człon-
ków lub innego organu państwa, ewen-
tualnie opinię przedstawiającą stanowi-
sko komisji w danej sprawie43. Komisja 
nie może „przyjąć” lub „odrzucić” infor-
macji o wynikach kontroli44. Ewentualna 
krytyczna ocena dokumentu NIK (co zda-
rza się bardzo rzadko) nie wywołuje skut-
ków prawnych45.

W praktyce ukształtował się następu-
jący tryb wykorzystania informacji o wy-
nikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli 
przez komisje sejmowe:

•	wszystkie	informacje	o wynikach	kon-
troli wykonania budżetu państwa sta-
nowią materiał pomocniczy dla wy-
pracowania stanowiska komisji w spra-
wie oceny wykonania budżetu państwa 
przez ministra (kierownika innego or-
ganu) odpowiedzialnego za daną część 
budżetu (informacja NIK jest zwykle 
podstawą stanowiska komisji, które na-
stępnie jest prezentowane przez posła 
sprawo zdawcę); 

•	około	1/3	–	1/2	pozostałych	informa-
cji o wynikach kontroli (kontrole po-
szczególnych zagadnień administracji 
czy gospodarki) zostaje rozpatrzona na 
posiedzeniu komisji w odrębnym punk-
cie obrad; niektóre komisje sejmowe roz-
patrują prawie wszystkie tego rodzaju 
dokumenty, inne czynią to rzadko; na 
przykład w 2011 r. komisje rozpatrzyły 
– obok informacji o wynikach kontroli 
wykonania budżetu państwa – 31 infor-
macji o wynikach kontroli NIK, w 2012 r. 
– 35, zaś w 2013 r. – 28.
Rozpatrywanie przez Sejm informacji 

o wynikach kontroli zwiększa ich oddzia-
ływanie na organy administracji publicz-
nej i inne jednostki podlegające kontroli. 
Niekiedy komisje na podstawie kontroli 
Najwyższej Izby Kontroli uchwalają dezyde-
raty z postulatami wobec organów admini-
stracji państwowej (8 w 2012 r., 11 w 2013 r. 
– zobacz przykłady w tabeli 7, s. 24).

43 Na temat dawnej praktyki zob. L. Garlicki, H. Walkus-Gierałt, S. Zawadzki, op.cit.
44 Opinia nr 15 Komisji do spraw Kontroli Państwowej uchwalona na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2004 r. dla 

marszałka Sejmu RP w sprawie stanowiska Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego trybu postępowania 
w komisjach sejmowych z informacjami o wynikach kontroli; P. Radziewicz: Procedury�rozpatrywania�przez�
komisję�sejmową�informacji�Najwyższej�Izby�Kontroli�o�wynikach�kontroli [w:] Regulamin�Sejmu…, op.cit., 
tom II, s. 40-41.

45 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, op.cit., s. 56.
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Tabela 7. Dezyderaty przyjęte przez komisje sejmowe w 2012 r. na podstawie kontroli NIK

Komisja  
(komisje) sejmowe

Adresat  
dezyderatu 

Treść  
dezyderatu

Komisja edukacji, 
Nauki i młodzieży oraz 
Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej

Prezes Rady ministrów Lepsze wykorzystanie środków pu-
blicznych na pomoc materialną dla 
uczniów

Komisja Kultury 
Fizycznej, Sportu 
i Turystyki

Prezes Rady ministrów Zapobieganie nadwadze i otyłości 
wśród dzieci i młodzieży

Komisja Infrastruktury 
oraz Komisja 
Samorządu 
Terytorialnego  
i Polityki Rolnej

minister Właściwy 
ds. Budownictwa

Opracowanie rządowego programu  
pomocy dla gmin w rozwiązywaniu  
problemów związanych z degradacją 
stanu zasobu komunalnego

Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

minister Gospodarki 
i minister Środowiska

Zmiana przepisów dotyczących zasad 
tworzenia i gromadzenia środków  
funduszu likwidacji zakładu górniczego

Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

Prezes Rady ministrów Racjonalne gospodarowanie nierucho-
mościami Skarbu Państwa

Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi

Zapewnienie przejrzystości rozliczeń 
w zasadach dzierżawy nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu  
Państwa

Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

Prezes Rady ministrów Objęcie szczególnym nadzorem analiz 
efektywności wsparcia przez państwo 
podmiotów działających w specjalnych 
strefach ekonomicznych

Komisja do spraw 
Kontroli Państwowej

minister Administracji 
i cyfryzacji, minister 
Finansów oraz minister 
Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki morskiej

Skuteczne stosowanie środków  
egzekucyjnych przez powiatowych  
inspektorów nadzoru budowlanego

Źródło: Sprawozdanie z działalności NIK w 2012 r.
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Wnioski de lege ferenda
ocena działalności jednostek kontrolo-
wanych może stanowić podstawę do for-
mułowania uwag o stanie obowiązujące-
go prawa i ewentualnie o potrzebie wpro-
wadzenia w nim zmian. Najwyższa Izba 
Kontroli stara się wpływać na organy pań-
stwa biorące udział w tworzeniu prawa 
– zwłaszcza Sejm, Senat46, Radę Ministrów 
i poszczególnych ministrów – przez wska-
zywanie luk w prawie, zwracanie uwagi na 
niewydanie na czas aktów wykonawczych 
lub też celowość zmiany obowiązującego 
prawa. Nie jest to obowiązek NIK, jej ak-
tywność w tym obszarze można zatem 
określić jako współpracę NIK z Sejmem 
i innymi organami państwa.

Najwyższa Izba Kontroli nie może wy-
stąpić z projektem ustawy, natomiast 
może formułować wnioski de lege ferenda 
w przedkładanych Sejmowi informa-
cjach o wynikach kontroli, a także w od-
rębnej „analizie wykorzystania wynika-
jących z kontroli wniosków dotyczących 
stanowienia lub stosowania prawa”, o któ-
rej mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy  
o Najwyższej Izbie Kontroli. Pełny wykaz 
wniosków jest zamieszczany w corocz-
nym sprawozdaniu z działalności NIK47.

Na przykład w 2012 r. w treści 24 infor-
macji o wynikach kontroli zamieszczono 
65 wniosków de lege ferenda: w 50 wnio-
skach zawarto postulaty nowelizacji prze-
pisów rangi ustawowej, zaś w 11 postu-
lowano zmiany w przepisach rozporzą-
dzeń, ponadto 4 wnioski dotyczyły wy-
dania brakujących rozporządzeń, między 
innymi do ustawy o przewozie towarów 
niebezpiecznych (w sprawie warunków 
technicznych dla torów do awaryjnego 
odstawiania uszkodzonych wagonów ko-
lejowych przewożących towary niebez-
pieczne) czy do ustawy – Prawo budow-
lane (w sprawie warunków technicznych 
użytkowania strzelnic). 

W 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli 
sformułowała, w 36 informacjach o wy-
nikach kontroli, 84 wnioski de lege ferenda: 
w 65 wnioskach zawarto postulaty do-
tyczące przepisów rangi ustawowej, zaś 
w 16 wnoszono o dokonanie zmian w prze-
pisach rozporządzeń, ponadto 3 wnioski 
dotyczyły wydania brakujących rozpo-
rządzeń, na przykład do ustawy o part-
nerstwie publiczno-prywatnym (w spra-
wie określenia zakresu poszczególnych ro-
dzajów ryzyka oraz czynników uwzględ-
nianych przy ich ocenie dla zobowiązań 

46 Na zorganizowanej przez Senat 15.10.2013 r. konferencji poświęconej pozycji i roli tej instytucji, prezes 
NIK K. Kwiatkowski zwrócił się do Senatu, aby ten ze szczególną uwagą traktował wnioski de�lege�ferenda 
wynikające z kontroli NIK. Senat, wykorzystując prawo inicjatywy ustawodawczej, może wspomóc reali-
zację tych wniosków; zob. <http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,5849,konferencja-kierunki-zmian-
pozycji-ustrojowej-i-funkcji-senatu-rp.html>.

47 Sprawozdanie�z�działalności�Najwyższej� Izby�Kontroli�w�2012� roku, Warszawa 2013, rozdz. III pkt 2.1. 
Wykorzystanie wniosków de�lege�ferenda (s. 124-125); Materiały analityczne do sprawozdania. Wykaz 
wniosków de� lege� ferenda Najwyższej Izby Kontroli przedstawionych w informacjach o wynikach kon-
troli w 2012 r. (s. 452-468). Sprawozdanie�z�działalności�Najwyższej�Izby�Kontroli�w�2013�roku, Warsza-
wa 2014, rozdz. II pkt 2.1. Wykorzystanie wniosków de�lege�ferenda (s. 45-49); załącznik nr 4 – Wykaz 
wniosków de�lege�ferenda Najwyższej Izby Kontroli przedstawionych w informacjach o wynikach kontroli 
w 2013 r. (s. 320-342).
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wynikających z umów o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym). 

W praktyce tylko część wniosków 
NIK zostaje zrealizowana. Aby zwięk-
szyć ich skuteczność, w 2010 r. do usta-
wy o Najwyższej Izbie Kontroli dodano 
art. 11a, który upoważnia Prezesa NIK do 
wystąpienia do Marszałka Sejmu o skiero-
wanie do Prezesa Rady Ministrów wniosku 
o zajęcie stanowiska wobec wynikających 
z kontroli wniosków dotyczących stano-
wienia lub stosowania prawa. Stanowisko 
to Prezes Rady Ministrów powinien przed-
łożyć Marszałkowi Sejmu – wraz z uza-
sadnieniem – w terminie 60 dni od dnia 
otrzymania wniosku. 

Jak stąd wynika, Prezes Rady Ministrów 
nie ma obowiązku realizacji wniosku NIK, 
powinien jednak poinformować o zaję-
tym stanowisku. Jeżeli premier uzna za-
sadność wniosku, powinien określić ter-
min podjęcia prac legislacyjnych i organ 
za nie odpowiedzialny. Jeżeli natomiast 
stanowisko premiera byłoby negatyw-
ne, powinien on wyjaśnić przyczyny 
odmowy48. tworzy to dość skompliko-
waną procedurę, wyraźnie podkreśla  
jednak aprobatę ustawodawcy dla prak-
tyki zgłaszania przez NIK wniosków  
de lege ferenda49.

Podsumowanie
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej i ustawą o NIK, Najwyższa Izba 

Kontroli wypełnia obowiązki wobec Sej-
mu. Równolegle ma miejsce proces współ-
pracy Najwyższej Izby Kon troli z Sejmem. 
W rzeczywistości obie kwestie – podle-
głości i współpracy – łączą się i nakłada-
ją; często niełatwo je rozdzielić.

Można wskazać następujące formy 
współpracy Najwyższej Izby Kontroli 
z Sejmem:
•	prezes	NIK	i wiceprezesi	NIK	aktywnie	

uczestniczą w posiedzeniach Sejmu: za-
bierają głos w dyskusji, prezentują usta-
lenia wybranych kontroli, odpowiadają 
na pytania posłów;

•	NIK	inicjuje	dyskusje	plenarne	Sejmu	
o charakterze problemowym;

•	przedstawiciele	NIK	w szerokim	zakre-
sie biorą udział w posiedzeniach komisji 
sejmowych, zaś posłowie traktują ich jako 
ekspertów w ocenie informacji przedsta-
wianych przez organy administracji bądź 
inne osoby uczestniczące w posiedzeniu;

•	NIK	zachęca	komisje	sejmowe	do	prze-
kazywania sugestii co do spraw i pro-
blemów, które mogą być przedmiotem 
przyszłych kontroli oraz bierze je pod 
uwagę przy opracowywaniu planu kon-
troli na rok następny;

•	NIK	priorytetowo	traktuje	–	i w	miarę	
możliwości uwzględnia – sugestie po-
słów w sprawie przeprowadzenia kon-
troli umożliwiających uzyskanie infor-
macji niezbędnych do załatwienia spraw 
w ramach ich obowiązków poselskich; 

48 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, op.cit., s. 67-68.
49 Dnia 9 lipca 2012 r. prezes NIK J. Jezierski wystąpił do marszałek Sejmu E. Kopacz o skierowanie do 

prezesa Rady Ministrów wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie propozycji zmian w ustawie z 1994 r. 
– Prawo geologiczne i górnicze, jakie wynikały z kontroli tworzenia funduszy likwidacji kopalń i zakła-
dów górniczych oraz gospodarowania ich środkami przez spółki górnictwa węgla kamiennego (nr ewid. 
167/2011/P/10/135/LKA). Jest to – jak dotąd – jedyny przypadek wykorzystania tej kompetencji.
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•	NIK	przedkłada	Sejmowi	zasadniczo	
wszystkie informacje o wynikach kon-
troli, przedstawiające w ujęciu proble-
mowym ustalenia i wnioski w odniesie-
niu do badanego obszaru administracji 
czy gospodarki; Sejm może je wyko-
rzystać w sprawowaniu swojej funkcji 
kontrolnej, a czasem również ustawo- 
dawczej;

•	reprezentanci	NIK	uczestniczą	w roz-
patrywaniu projektów ustaw i aktów 

UE przez komisje i podkomisje sejmo-
we, niekiedy też na posiedzeniach ple-
narnych Sejmu;

•	NIK	przedkłada	Sejmowi	wnioski	de 
lege ferenda, jakie wynikają z przepro-
wadzonych kontroli.

dr Jacek Mazur
radca prezesa NIK

Słowa kluczowe: Najwyższa Izba Kontroli, Sejm RP, współpraca NIK z Sejmem, Konstytucja RP, 
zasada podziału władz, podległość NIK Sejmowi, obowiązki NIK wobec Sejmu 




