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Związanie komisji rozstrzygającej zakazem reformationis in peius w postę-
powaniu w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego Najwyższej 
Izby Kontroli jest od lat przedmiotem kontrowersji. Spór toczy się nie tyl-
ko na łamach „Kontroli Państwowej”1, ale także wśród członków komisji 
rozstrzygającej. Niniejszy artykuł stanowi próbę jego rozwiązania.

Zakaz reformationis in peius w postępowaniu 
przed komisją rozstrzygającą

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego NIK

DARIUSZ KOWALSKI1

Z analizy argumentów prezentowanych 
przez strony sporu wyłaniają się dwa 

1 R. Padrak: Postępowanie odwoławcze w postępowaniu kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli (część I), nr 5/2002, 
s. 40; W. Robaczyński: Wybrane zagadnienia postępowania odwoławczego w Najwyższej Izbie Kontroli (głos 
w dyskusji na marginesie artykułu Rafała Padraka), nr 1/2003, s. 32; M. Niezgódka-Medek: Recenzja książki  
E. Jarzęckiej-Siwik, B. Skwarki: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, 
nr 4/2011, s. 152 oraz: Recenzja książki R. Padraka: Postępowanie kontrolne NIK. Komentarz, nr 5/2012,  
s. 132; E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Rozpatrywanie zastrzeżeń w praktyce, nr 5/2013, s. 28. 

przeciwstawne poglądy. Według pierw-
szego z nich wspomniany zakaz powi-
nien być respektowany w postępowaniu 
przed komisją rozstrzygającą, ponieważ 
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Zakaz reformationis in peius w postępowaniu 
przed komisją rozstrzygającą

niedopuszczalność orzekania na niekorzyść 
odwołującego się stanowi fundament każ-
dego sprawiedliwego, uczciwego postępo-
wania2 (fair trial). Według poglądu prze-
ciwnego zakaz reformationis in peius nie 
powinien być stosowany w postępowaniu 
w sprawie zastrzeżeń, ponieważ nie został 
wprost wyrażony w ustawie o Najwyższej 
Izbie Kontroli3, a jego stosowanie w dro-
dze analogii godzi w konstytucyjne zada-
nia najwyższego organu kontroli i może 
prowadzić – w imię ochrony interesów 
jednostki kontrolowanej – do wypaczenia 
wyników kontroli.

Artykuł podzieliłem na dwie części. 
W pierwszej, sprawozdawczo-opisowej, 
wyjaśniłem znaczenie zakazu i powody 
jego obowiązywania oraz opisałem odno-
śne regulacje zawarte w trzech procedu-
rach: karnej, cywilnej i administracyjnej. 
Następnie omówiłem, w zakresie niezbęd-
nym dla zrozumienia całości wywodu, 
stosowne przepisy ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli, z którymi wiąże się problem 
wyrażony w tytule niniejszego artykułu 
oraz streściłem poglądy prezentowane 
w piśmiennictwie w sprawie stosowania 
omawianego zakazu w postępowaniu kon-
trolnym. W drugiej części, analityczno-
-rozstrzygającej, szczegółowo rozważyłem 

2 „Respektowanie zakazu reformationis in peius w postępowaniu odwoławczym należy uznawać za jedną 
z istotnych cech demokratycznego państwa prawnego” (wyrok Sądu Najwyższego (SN) z 24.6.1993, III ARN 
33/93, teza 1.; LEX nr 10913). W uzasadnieniu tego wyroku SN stwierdził m.in.: „W każdym bowiem postę-
powaniu, toczącym się przed organami państwa, jeśli państwo to ma być rzeczywiście państwem prawa, 
dążyć należy do gwarantowania stronie możliwie najszerszych uprawnień w sferze procedury bez wiązania 
z korzystaniem z nich ryzyka pogorszenia jej procesowej pozycji”; por. w tym kontekście art. 2 Konstytucji 
z 2 kwietnia 1997 r.: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniają-
cym zasady sprawiedliwości społecznej”. 

3 Ustawa z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 524). 
4 M. Muzyka: Ewolucja zakazu reformationis in peius, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Inno-

wacji w Lublinie, seria: Administracja, 4 (1/2014), s. 74.

racje przemawiające „za” i „przeciw” obo-
wiązywaniu zakazu reformationis in peius 
w postępowaniu przed komisją rozstrzyga-
jącą. We wnioskach końcowych zawarłem 
konkluzje podsumowujące całość argu-
mentacji wraz z propozycją rozwiązania 
wspomnianego sporu.

Powody uzasadniające 
obowiązywanie zakazu
Reformationis in peius jest wyrażeniem 
pochodzącym z języka łacińskiego, które 
tłumaczone jest jako: „zmiana na gor-
sze”, „zmiana na niekorzyść”, lub – opiso-
wo – „pogorszenie sytuacji prawnej pod-
miotu dążącego do ochrony swych praw 
poprzez wniesienie środka zaskarżenia od 
orzeczenia, które jest w jego przekonaniu 
niesprawiedliwe, naruszające jego interesy 
lub prawa”4.

Motywy wprowadzenia zakazu orze-
kania na niekorzyść odwołującego się 
najcelniej wyraził E. Iserzon: „Przyjmuje 
się – ze względu na interes strony i inte-
res sprawiedliwości – że strona powinna 
mieć swobodny wybór między wniesie-
niem odwołania a poprzestaniem na wy-
danej przez I instancję decyzji. Nie ma ona 
swobodnego wyboru, jeżeli ma podstawę 
do obawy, że wniesienie odwołania może  
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spowodować decyzję organu odwoław-
czego pogarszającą jej sytuację. W oba-
wie przed tą ewentualnością strona może 
uważać się za zmuszoną do pogodzenia się 
z krzywdzącą decyzją”5.

Adresatem zakazu reformationis in peius 
jest organ drugiej instancji, ponieważ tylko 
on może pogorszyć sytuację strony od-
wołującej się, a punktem odniesienia jest 
rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. 
W rezultacie o tym, czy rozstrzygnięcie 
jest na niekorzyść odwołującego się prze-
sądza porównanie osnowy rozstrzygnięcia 
organu pierwszej instancji z ewentualnym 
(potencjalnym) rozstrzygnięciem organu 
drugiej instancji. Punktem odniesienia nie 
może być żądanie zawarte w odwołaniu 
albowiem każde rozstrzygnięcie organu 
odwoławczego nieuwzględniające w cało-
ści odwołania byłoby rozstrzygnięciem na 
niekorzyść strony odwołującej się6.

Zakaz orzekania na niekorzyść odwo-
łującego się ma zastosowanie tylko w po-
stępowaniu, w którym organ odwoławczy 
nie jest bezwzględnie związany granicami 

5 E. Iserzon: Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1968, 
s. 234-235. 

6 A. Wróbel: Komentarz aktualizowany do art. 139 Kodeksu postępowania administracyjnego (SIP LEX, tezy 
1. i 6.); Z. Doda: Problematyka zakazu reformationis in peius w wojskowym procesie karnym, „Wojskowy 
Przegląd Prawniczy”, nr 2/67, cz. III. 

7 „Jeżeli bowiem, jak to przewiduje art. 381 § 1 k.p.c., sąd rewizyjny rozpoznaje sprawę w granicach rewizji, 
możliwość uchylenia lub zmiany orzeczenia na niekorzyść osoby, która rewizję wniosła, gdy rewizji prze-
ciwnika nie ma, z reguły nie wchodzi w rachubę” (uchwała SN 7 sędziów – zasada prawna z 13.5.1968,  
III CZP 19/68; LEX nr 760).

8 Z. Doda: Problematyka zakazu reformationis in peius … op. cit., cz. I; A. Skóra: Skutki naruszenia zakazu 
reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” nr 6/2002, s. 67.

9 „Uwolnienie bowiem skarżącego od obawy, że wskutek wniesienia środka odwoławczego sytuacja jego 
może ulec pogorszeniu nawet wtedy, gdy jego przeciwnik środka takiego nie złoży, ułatwia podjęcie decyzji 
o zaskarżeniu orzeczenia, które obywatel uważa za naruszające jego prawa. W obowiązującym zaś systemie 
dwuinstancyjnym usuwanie zbędnych przeszkód wnoszenia środków odwoławczych, przyczyniając się do 
rozszerzenia zakresu kontroli prawidłowości orzeczeń przez sądy rewizyjne, służy urzeczywistnieniu zasa-
dy prawdy obiektywnej w cywilnym postępowaniu sądowym” (cyt. wyżej uchwała SN 7 sędziów – zasada 
prawna z 13.5.1968).

odwołania. W przeciwnym bowiem wy-
padku, tzn. jeżeli organ odwoławczy nie 
może orzec „poza żądaniem”, kwestia za-
kazu reformationis in peius w ogóle nie 
powstaje7.

Instytucja reformationis in peius stanowi 
rozsądny kompromis między interesem 
publicznym a prywatnym. W interesie 
publicznym leży, aby orzeczenie zapadłe 
w wyniku odwołania odpowiadało prawu, 
bez oglądania się na interes odwołującego 
się (dura lex sed lex), ale uzasadniona jest 
obawa, że taki rygoryzm obróci się prze-
ciwko interesowi publicznemu, utrud-
niając eliminowanie z obrotu prawnego 
orzeczeń, które prawu nie odpowiadają8. 
Dlatego niezbędne jest udzielenie stronie 
odwołującej się gwarancji niepogorszenia 
jej sytuacji prawnej, określonej orzecze-
niem wydanym w pierwszej instancji, wy-
mieniając jednocześnie precyzyjnie wyjąt-
ki, których wystąpienie będzie skutkowa-
ło uchyleniem tej gwarancji i otwarciem 
możliwości wydania rozstrzygnięcia na 
jej niekorzyść9.
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Reformationis in peius 
w postępowaniach karnym, 
cywilnym i administracyjnym
W postępowaniu karnym zakaz reformatio-
nis in peius sformułowany jest w art. 434 
§ 1 Kodeksu postępowania karnego10. 
Zgodnie z tym przepisem sąd odwoław-
czy może orzec na niekorzyść oskarżo-
nego jedynie:
1) wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść 
środek odwoławczy, oraz
2) w granicach zaskarżenia, chyba że ustawa 
nakazuje wydanie orzeczenia niezależnie 
od granic zaskarżenia, oraz
3) w razie stwierdzenia uchybień podnie-
sionych w środku odwoławczym, chyba 
że środek odwoławczy nie pochodzi od 
oskarżyciela publicznego lub pełnomoc-
nika i nie podniesiono w nim zarzutów 
albo ustawa nakazuje wydanie orzeczenia 
niezależnie od podniesionych zarzutów.

W postępowaniu karnym zakaz orzeka-
nia na niekorzyść stanowi dla oskarżonego 
gwarancję możliwości odwołania się od 
błędnego w jego przekonaniu orzeczenia 
i gwarancję tego, że w wyniku rozpatrze-
nia wniesionego na jego korzyść środka 
odwoławczego nie zostaną zwiększone 
„dolegliwości” wymierzone w zaskarżo-
nym orzeczeniu11.

W postępowaniu cywilnym zakaz orze-
kania na niekorzyść unormowany jest 

10 Ustawa z 6.6.1997, Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1749, ze zm.).
11 J. Grajewski, S. Steinborn: Komentarz aktualizowany do art. 434 Kodeksu postępowania karnego (SIP LEX, teza 1.).
12 Ustawa z 17.11.1964, Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, ze zm.).
13 T. Wiśniewski: Komentarz do art. 384 Kodeksu postępowania cywilnego (SIP LEX, teza 1).
14 Ustawa z 14.6.1960, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).
15 Wyrok SN z 25.1.1984, sygn. III ARN 23/83 (LEX nr 11141); zob. także: art. 134 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi: „Sąd nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwier-
dzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności”. (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 718, ze zm.) oraz art. 234 ustawy z 29.8.1997, Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.). 

w art. 384 Kodeksu postępowania cy-
wilnego12. Stanowi on, że sąd nie może 
uchylić lub zmienić wyroku na niekorzyść 
strony wnoszącej apelację, chyba że stro-
na przeciwna również wniosła apelację. 
Zakaz ten stwarza skarżącemu wyrok 
sądu pierwszej instancji gwarancję pro-
cesową, że wniesiona przez niego apela-
cja nie spowoduje niekorzystnego z jego 
punktu widzenia rozstrzygnięcia sądu 
drugiej instancji. Gwarancja umożliwia 
skarżącemu swobodę w korzystaniu ze 
środków odwoławczych13.

W postępowaniu administracyjnym 
zakaz reformationis in peius jest uregu-
lowany w art. 139 Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego14. Zgodnie z tym 
przepisem, organ odwoławczy nie może 
wydać decyzji na niekorzyść strony od-
wołującej się, chyba że zaskarżona decyzja 
rażąco narusza prawo lub rażąco narusza 
interes społeczny. Za stosowaniem tego 
zakazu w postępowaniu administracyjnym 
przemawiają te same względy, które uza-
sadniały potrzebę jego wprowadzenia do 
postępowania cywilnego i karnego. Przede 
wszystkim chodzi o to, aby nie prowadzić 
do wstrzymywania zainteresowanej strony 
z zaskarżeniem niekorzystnej w jej prze-
konaniu decyzji z powodu obawy, że nowe 
rozstrzygnięcie będzie mniej korzystne od 
tego, które zaskarżyła15.
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Postępowanie w sprawie zastrzeżeń 
do wystąpienia pokontrolnego
Przepisy normujące rozpatrywanie za-
strzeżeń przez komisję rozstrzygającą 
zawarte są w rozdziale 3 ustawy o NIK, 
zatytułowanym „Postępowanie kontrolne” 
(art. 54-56, 60-61a). Bezpośrednio wiążą 
się z nimi przepisy tego samego rozdzia-
łu regulujące: zawartość wystąpienia po-
kontrolnego (art. 53), organizację komisji 
rozstrzygającej (art. 58-59), dokonywanie 
zmian w wystąpieniu pokontrolnym przez 
dyrektora jednostki kontrolnej w wyniku 
wydania orzeczenia uwzględniającego zgło-
szone zastrzeżenia (art. 61b). Nie będę ich 
szczegółowo omawiał, ponieważ nie jest 
to celem niniejszego artykułu. Ograniczę 
się do zwięzłego streszczenia, ułatwiają-
cego zrozumienie dalszej części wywodu.

Postępowanie przed komisją rozstrzy-
gającą wszczyna kierownik jednostki kon-
trolowanej przez zgłoszenie zastrzeżeń do 
wystąpienia pokontrolnego (zasada skargo-
wości). Po nowelizacji ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli, która w części dotyczącej 
postępowania kontrolnego weszła w życie 
2 czerwca 2012 r.16, kierownik jednostki 
kontrolowanej ma prawo zgłosić zastrzeże-
nia do całości wystąpienia, a nie tylko – jak 
w stanie prawnym obowiązującym przed 
nowelizacją – do: ustaleń, ocen, uwag lub 
wniosków pokontrolnych. Kierownik może 
zatem kwestionować każdy wymieniony 
w art. 53 ust. 1 ustawy o NIK element wy-
stąpienia pokontrolnego. Jednakże w kon-
tekście zagadnienia będącego przedmiotem 
tego artykułu znaczenie ma wyłącznie ta 

16 Ustawa z 22.1.2010 o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. nr 227 poz. 1482, ze zm.). 

jego część, która zawiera opis wyników 
kontroli, tj.: ustalenia faktyczne, stwier-
dzone nieprawidłowości, oceny oraz uwagi 
lub wnioski pokontrolne, których celem 
jest usunięcie stwierdzonych nieprawi-
dłowości.

Komisja rozstrzygająca orzeka w trzy-
osobowych zespołach orzekających, któ-
rych przewodniczącym jest kontroler po-
siadający wyższe wykształcenie praw-
nicze. Członków komisji rozstrzygającej 
powołuje i odwołuje Prezes NIK spośród 
kontrolerów kontrolnych jednostek or-
ganizacyjnych NIK. W zakresie orzeka-
nia członkowie komisji rozstrzygającej 
są niezależni. Co do zasady zastrzeżenia 
rozpatrywane są po przeprowadzeniu po-
siedzenia, które jest jawne „dla stron po-
stępowania”, tj. dla jednostki kontrolnej 
(delegatury lub departamentu) oraz jed-
nostki kontrolowanej. Zespół orzekający 
może rozpatrzyć zastrzeżenia również na 
posiedzeniu niejawnym, jeżeli uwzględnia 
je w całości. Dla wyjaśnienia wszystkich 
kwestii związanych z rozpatrywaniem 
zastrzeżeń zespół orzekający może żądać 
przedstawienia dokumentów. Uchwała 
w sprawie zastrzeżeń podejmowana 
jest po naradzie. Zastrzeżenia mogą być 
uwzględnione w całości lub w części albo 
oddalone. Członek zespołu orzekające-
go ma prawo zgłosić zdanie odrębne. 
Uwzględniając zastrzeżenie w całości lub 
w części zespół orzekający postanawia 
o wprowadzeniu stosownych zmian w wy-
stąpieniu pokontrolnym. Stanowi to dla 
dyrektora jednostki kontrolnej podstawę 
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do dokonania zmian w wystąpieniu po-
kontrolnym, zgodnie z treścią uchwały 
w sprawie zastrzeżeń. Kierownikowi 
jednostki kontrolowanej nie przysługuje 
prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpie-
nia pokontrolnego zmienionego uchwałą 
zespołu orzekającego.

Opinie zwolenników  
i przeciwników zakazu

Zwolennicy związania komisji rozstrzyga-
jącej zakazem reformationis in peius od-
wołują się do powszechności tego zakazu, 
czego dowodem jest jego obecność w każ-
dej z trzech podstawowych procedur: kar-
nej, cywilnej i administracyjnej17. Na tej 
podstawie uważają, że stosowanie zakazu 
orzekania na niekorzyść odwołującego się 
w postępowaniu w sprawie zastrzeżeń jest 
słuszne i w rezultacie konieczne, ponieważ 
stanowi on gwarancję uczciwego i spra-
wiedliwego postępowania kontrolnego. 
Ich zdaniem kierownik jednostki kontro-
lowanej nie powinien zostać „ukarany”18 
w postępowaniu, które wszczął w prze-
świadczeniu, że – w najgorszym wypadku 
– sformułowane w wystąpieniu pokontrol-
nym ustalenia, oceny, wnioski lub uwagi 
dotyczące działalności kierowanej przez 
niego jednostki pozostaną niezmienione, 
ale na pewno nie „zaostrzone”19.

17 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. 
Wydanie II zaktualizowane, Difin, Warszawa 2015, str. 88 (teza 3 i przypis nr 88).

18 R. Padrak: Postępowanie kontrolne NIK. Komentarz, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2012, s. 229. 
19 W. Robaczyński: Wybrane zagadnienia postępowania odwoławczego…, op. cit., s. 32.
20 R. Padrak: Postępowanie odwoławcze…, op. cit., s. 40; tenże: Postępowanie kontrolne NIK… op. cit., s. 229.
21 W. Robaczyński: Wybrane zagadnienia postępowania odwoławczego…, op. cit., s. jw. Wyrażając ten pogląd 

autor jednocześnie podał w wątpliwość, „czy analiza tego zagadnienia powinna być dokonywana na płasz-
czyźnie klasycznie rozumianego zakazu reformationis in peius.”, s. 32.

22 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, op. cit., s. 212 (teza 4).
23 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Rozpatrywanie zastrzeżeń…, op. cit., s. 28.

R. Padrak skłania się do poglądu, zgod-
nie z którym zasadą powinien być zakaz 
zmian „treści wystąpienia pokontrolnego”20 
na niekorzyść jednostki kontrolowanej, 
co by oznaczało, że żadna z części wystą-
pienia pokontrolnego wyszczególnionych 
w art. 53 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o NIK 
(stan faktyczny, nieprawidłowości, oceny, 
uwagi lub wnioski pokontrolne) nie po-
winna być zmieniona przez komisję roz-
strzygającą na niekorzyść jednostki kon-
trolowanej.

Zdaniem W. Robaczyńskiego „nie ma 
podstaw do reformowania wcześniej pod-
jętych rozstrzygnięć na niekorzyść pod-
miotu kontrolowanego”21. Stwierdzenie to 
zostało sformułowane w kontekście wy-
stąpienia pokontrolnego sporządzanego 
według przepisów ustawy o NIK przed 
nowelizacją. Biorąc to pod uwagę należy 
domniemywać, że zakaz obejmowałby 
tylko zmianę na niekorzyść ocen, uwag 
lub wniosków pokontrolnych.

E. Jarzęcka-Siwik oraz B. Skwarka 
w komentarzu do ustawy o NIK uznają, 
że zakaz orzekania na niekorzyść odnosi 
się do ocen i wniosków pokontrolnych22, 
ale w innej publikacji wypowiadają się za 
stosowaniem tego zakazu w postępowaniu 
w sprawie zastrzeżeń w kontekście całego 
wystąpienia pokontrolnego23.
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Według opisanych wyżej poglądów zmia-
na na niekorzyść sprowadza się ostatecznie 
do zastąpienia pozytywnej oceny kontrolo-
wanej działalności, sformułowanej w wystą-
pieniu pokontrolnym, do którego zgłoszone 
zostało zastrzeżenie, oceną negatywną albo 
oceny pozytywnej oceną pozytywną mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości albo po-
zytywnej mimo stwierdzonych nieprawi-
dłowości oceną negatywną24.

Z racji tego, że zwolennicy obowiązy-
wania zakazu orzekania na niekorzyść od-
wołującego się w postępowaniu w sprawie 
zastrzeżeń nie przewidują od niego wyjąt-
ków, należy domniemywać, że zakaz ma 
charakter absolutny. Natomiast z przyto-
czonych wcześniej regulacji kodeksowych 
wynika, że w żadnym z trzech przywoła-
nych postępowań zakaz reformationis in 
peius nie jest bezwzględny.

Przeciwko stosowaniu zakazu orzekania na 
niekorzyść odwołującego się w postępowaniu 
w sprawie zastrzeżeń konsekwentnie opo-
wiada się M. Niezgódka-Medek. Zdaniem 
autorki analizując instytucję zastrzeżeń na-
leży mieć na uwadze podstawowe konsty-
tucyjne zadania Najwyższej Izby Kontroli, 
do których należy przeprowadzanie kontroli 
w celu obiektywnego informowania Sejmu 
i innych najwyższych organów władzy pań-
stwowej, a także społeczeństwa, o stanie 

24 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Rozpatrywanie zastrzeżeń…, op. cit., s. jw.; E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: 
Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz… op. cit., s. 88 (teza 3) i s. 212 (teza 4); R. Padrak: Postępowanie kontrolne 
NIK…, op. cit., s. 229. Skala ocen stosowanych przez NIK została omówiona w dalszej części artykułu.

25 M. Niezgódka-Medek: Recenzja książki E. Jarzęckiej-Siwik, B. Skwarki…, op. cit., s. 152 oraz: Recenzja 
książki R. Padraka…, op. cit., s. 132.

26 E. Jarzęcka-Siwik i B. Skwarka po zapoznaniu się z argumentami M. Niezgódki-Medek podtrzymali swoje 
stanowisko (Rozpatrywanie zastrzeżeń…, op. cit., s. 28, przypis nr 32). 

27 Lex est exercitus iudicum tutissimus ductor („Ustawa jest najpewniejszym przewodnikiem w pracy sędziów”); 
A verbis legis non est recedendum („Od słów ustawy nie należy odstępować”); Lege non distinguente nec 
nostrum est distinguere („Czego ustawa nie rozróżnia, tego rozróżniać nie należy”).

państwa, a zwłaszcza finansów publicznych. 
Z tego względu nie wydaje się dopuszczal-
ne ograniczanie stanowiska Izby w tym za-
kresie przez przyjmowanie zasady, która 
w innych procedurach ma chronić interes 
strony korzystającej z prawa do wniesienia 
odwołania czy innego środka zaskarżenia. 
Zastosowanie zasady reformationis in peius 
w przypadku rozpatrywania zastrzeżeń do 
wystąpienia pokontrolnego mogłoby prowa-
dzić do utrwalenia nie tylko nieprawidłowej 
oceny kontrolowanej działalności, czy uwag 
lub wniosków, ale również do pozostawie-
nia wadliwych ustaleń, które zostaną ujaw-
nione dopiero przy analizowaniu zastrze-
żeń. Autorka uważa, że zakaz mógłby być 
stosowany jedynie w wypadku wyraźnie 
wyartykułowanej woli ustawodawcy, a nie 
w wyniku wątpliwej wykładni25.

Zakaz reformationis in peius 
a przepisy ustawy o NIK
Ten ostatni argument wymierzony jest 
w najsłabiej uzasadniony punkt stano-
wiska przemawiającego za stosowaniem 
zakazu orzekania na niekorzyść w postę-
powaniu przed komisją rozstrzygającą26. 
Opowiadający się za respektowaniem tego 
zakazu nie wskazują konkretnych prze-
pisów ustawy o NIK, z których miałby 
on wynikać27. W ustawie o NIK nie tylko 
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brakuje przepisu przewidującego wprost 
stosowanie zakazu reformationis in peius 
w postępowaniu przed komisją rozstrzy-
gającą, ale nawet przepisu odsyłającego do 
stosownych regulacji zawartych w innych 
aktach prawnych przewidujących instytu-
cję zakazu orzekania na niekorzyść odwo-
łującego się, np. do jednej z trzech wyżej 
wymienionych procedur28. Stosowny 
przepis, w którym taki zakaz mógłby się 
znaleźć, to art. 61a ust. 5 ustawy o NIK, 
stanowiący, że zespół orzekający orzeka 
o uwzględnieniu zastrzeżeń w całości lub 
w części albo o ich oddaleniu. Jeżeli zakaz 
miałby obowiązywać, powinien być uzu-
pełniony co najmniej o następujący przepis, 
np.: „art. 139 kodeku postępowania ad-
ministracyjnego stosuje się odpowiednio” 
lub podobny. W przepisach dotyczących 
przebiegu posiedzenia i orzekania w spra-
wie zastrzeżeń ani w innych przepisach 
ustawy o NIK nie ma normy przewidują-
cej jakiekolwiek ograniczenia co do „kie-
runku” orzekania w sprawie zastrzeżeń.

Przyczyną wspomnianego braku uzasad-
nienia stanowiska zwolenników związania 

28 „Powszechnie przy tym przyjmuje się, że zastosowanie przepisów, których zastosowanie będzie wymagało 
dokonania stosownej modyfikacji, odnosi się do sytuacji, gdy ustawodawca odsyła w sposób generalny do 
przepisów, które mają być zastosowane” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 14.2. 2013, 
II FSK 420/12; LEX nr 1358298). Por. art. 91a ust. 2 ustawy o NIK („W przypadku wygaśnięcia stosun-
ku pracy z powodu tymczasowego aresztowania stosuje się odpowiednio art. 66 § 2 i 3 Kodeksu pracy”) 
i art. 97p ustawy o NIK („W toku postępowania dyscyplinarnego, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym 
rozdziale, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego”).

29 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz…, op. cit., s. 88 (przypis nr 88); W. Ro-
baczyński [w]: E. Jarzęcka-Siwik, T. Liszcz, M. Niezgódka-Medkova, W. Robaczyński: Komentarz do ustawy 
o Najwyższej Izbie Kontroli. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000 r., s. 74 (teza 3). 

30 Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem („We wszystkich 
sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa”); 
Ius est ars boni et aequi („Prawo jest sztuką [stosowania] tego, co dobre i słuszne”). 

31 W. Robaczyński [w]: Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli…, op. cit., s. 74-75 („Nie ma dostatecznego 
uzasadnienia formułowanie wniosku o zakazie analogii w odniesieniu do postępowania kontrolnego”); zob. 
także: Z. Doda: Węzłowe problemy postępowania kontrolnego w świetle ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, 
„Kontrola Państwowa” nr 5/1995, s. 13 (pkt VI). 

komisji rozstrzygającej zakazem reforma-
tionis in peius jest, jak się wydaje, niewzru-
szone przekonanie o jego uniwersalnym 
charakterze. Skoro w postępowaniach: kar-
nym, cywilnym i administracyjnym taki 
zakaz istnieje29, to – zgodnie z tym prze-
konaniem – należy przyjąć, mimo braku 
wyraźnej normy w ustawie o NIK, że obo-
wiązuje on także w postępowaniu przed 
komisją rozstrzygającą30. Innymi słowy, 
zwolennicy stosowania zakazu orzekania 
na niekorzyść odwołującego się w postę-
powaniu w sprawie zastrzeżeń uważają, 
że unormowanie postępowania przed ko-
misją rozstrzygającą w ustawie o NIK jest 
niekompletne, tzn. jest w nim luka, którą 
należy wypełnić w drodze analogii31.

Luka rzeczywista a luka pozorna
Stosowanie analogii w celu usunięcia 
stwierdzonej luki w prawie jest dopusz-
czalne, ale pod warunkiem, że jest rze-
czywista. „Przede wszystkim należy za-
uważyć – stwierdził Sąd Najwyższy – iż 
luką w prawie jest taki brak regulacji, co 
do którego można racjonalnie twierdzić, 
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że nie jest przez ustawodawcę zamierzo-
ny. Ponadto nie może być mowy o tzw. 
lukach pozornych oraz lukach w tym sen-
sie, że ktoś uważa, iż dane materie powin-
ny być prawnie uregulowane, a nie są, co 
należałoby potraktować jedynie jako nie-
zgodności czyjegoś ideału prawnego z pra-
wem obowiązującym. Ocena, czy mamy 
do czynienia jedynie z kwestią prawnie 
obojętną, czy z luką w prawie, powinna 
być ściśle związana ze znajomością prawa 
pozytywnego oraz preferencjami aksjo-
logicznymi i zamierzonymi celami, jakie 
postawił sobie ustawodawca. Dopiero na 
podstawie tych dwóch przesłanek można 
określić, czy dany stan rzeczy prawodaw-
ca świadomie pozostawił poza zakresem 
regulacji prawnej, czy też dopuścił do po-
wstania luki w prawie”. I dalej: „Założenia 
racjonalnego ustawodawcy nakazują uznać 
nie tylko, że nie mówi on niczego bez po-
trzeby, lecz także respektować to, czego 
nie powiedział. To ostatnie stwierdzenie 
jest zresztą ujmowane w tradycyjnej re-
gule lege non distinguente nec nostrum est 
distinguere”32. W innym orzeczeniu Sąd 
Najwyższy podkreślił, że „wykładnia prawa 
musi opierać się na założeniu racjonalnego 
i prawidłowego działania ustawodawcy 
oraz na przyjęciu wewnętrznej spójności 
aktu prawnego i całego systemu prawa. 
Wykazanie istnienia luki w prawie wymaga 
przedstawienia jednoznacznych argumen-
tów, gdyż luki takiej nie można domnie-
mywać”33. Luką pozorną (nierzeczywistą) 

32 Postanowienie z 25.5.2001, WA 15/01 (LEX nr 48901) oraz uchwała z 24.2.2010, I KZP 30/09 (LEX 
nr 558099).

33 Wyrok z 4.6.1993, I PRN 58/93 (LEX nr 13308).
34 L. Morawski: Wykładnia w orzecznictwie sądów. Toruń 2002, s. 314; zob. także postanowienie Trybunału 

Konstytucyjnego z 15.12.1993, S 2/93 (LEX nr 25428). 

jest luka aksjologiczna (ocenna); związana 
jest ona nie z rzeczywistym brakiem re-
gulacji, ale z krytyczną oceną określonych 
uregulowań, które może skorygować je-
dynie ustawodawca34. Oznacza to, że luki 
aksjologicznej nie da się usunąć w drodze 
wykładni, ponieważ wykładnia nie two-
rzy prawa, ale je interpretuje (odczytuje).

Reguła interpretacyjna racjonalnego 
ustawodawcy nakazuje zatem przyjąć, 
że brak w ustawie o NIK normy ustana-
wiającej zakaz reformationis in peius w po-
stępowaniu przed komisją rozstrzygającą 
lub przepisu odsyłającego do niego w innej 
ustawie nie jest przypadkowy: ustawo-
dawca działał w sposób zamierzony i miał 
powody, dla których nie wprowadził tego 
zakazu do postępowania w sprawie za-
strzeżeń.

Nieuchronnie nasuwa się wniosek, że 
błędu należy szukać nie w ustawie, a w wy-
kładni.

Problem  
dwuinstancyjności postępowania
Zakaz orzekania na niekorzyść odwołu-
jącego się ma zastosowanie tylko w po-
stępowaniu, w którym przewidziana jest 
procedura odwoławcza albowiem – jak już 
wcześniej nadmieniono – jego adresatem 
jest organ drugiej instancji, jako że tylko 
ten organ może pogorszyć sytuację praw-
ną (materialną, procesową) odwołującego 
się. W związku z tym, wszyscy zwolennicy 
stosowania tego zakazu w postępowaniu 
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w sprawie zastrzeżeń są nolens volens zwo-
lennikami zasady dwuinstancyjności w po-
stępowaniu kontrolnym35.

Zasada dwuinstancyjności jest zasadą 
konstytucyjną. Art. 78 Konstytucji RP 
stanowi, że każda ze stron ma prawo do 
zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych 
w pierwszej instancji, a wyjątki od tej za-
sady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.

Orzeczenia i decyzje w rozumieniu 
przywołanego przepisu ustawy zasadni-
czej to wszelkie rozstrzygnięcia indywi-
dualne kształtujące lub określające prawa, 
obowiązki i status prawny stron postę-
powania. W piśmiennictwie zwraca się 
uwagę, że nie nazwa, a treść aktu stanowi 
kryterium poddania go prawu do zaskarże-
nia36. Według Trybunału Konstytucyjnego 
„art. 78 Konstytucji obejmuje swym za-
kresem nie tylko postępowanie sądowe, 
ale również administracyjne oraz inne 
postępowania, w których organ władzy 
publicznej wydaje akt kształtujący sytu-
ację prawną podmiotu praw i wolności”37.

Wystąpienie pokontrolne NIK nie jest 
w tym znaczeniu decyzją, orzeczeniem, 
ani aktem kształtującym lub określającym 
sytuację prawną podmiotu praw i wolności.

35 Zob. dyskusja na ten temat w „Kontroli Państwowej” nr 4/2003 (R. Padrak: Zasady postępowania kontro-
lnego w Najwyższej Izbie Kontroli, op.cit., s. 30-34; M. Niezgódka-Medek (krytycznie): W sprawie zasady 
dwuinstancyjności w postępowaniu kontrolnym. Polemika), s. 53-58; replika R. Padraka: W sprawie zasady 
dwuinstancyjności w postępowaniu kontrolnym, „Kontrola Państwowa” nr 5/2003. Na gruncie znowelizo-
wanej ustawy o NIK: R. Padrak: Postępowanie kontrolne NIK …, op.cit., s. 58-59. 

36 L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
1997–2007, komentarz do art. 78, str. 5 (teza 6.).

37 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6.12.2011, SK 3/11 (LEX nr 1085775, IV.1.2.).
38 M.in. postanowienia NSA: z 20.11.2009, II GSK 1041/08 (LEX nr 587102), z 19.1.2012, II GSK 759/11 (LEX 

nr 1110165), w obydwóch tych postanowieniach NSA odwołuje się do swoich wcześniejszych orzeczeń w tej 
sprawie; postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13.5.2013, IV SA/Wa 751/13 (LEX 
nr 152647, nietezowane); zob. także, odnoszące się do regionalnych izb obrachunkowych: uchwała NSA 7 sędziów 
z 26.4.1999, FPS 5/99 (LEX nr 36379) oraz postanowienie NSA z 26.10.2011, II GSK 2111/11 (LEX nr 1070236). 

39 Por. wyrok SN z 19.8.1999, I PKN 217/99 (LEX nr 38610). 

Orzecznictwo sądów administracyjnych 
jest w tej kwestii od lat konsekwentne 
i niezmienne. W kolejnych orzeczeniach, 
zachowujących aktualność na gruncie zno-
welizowanej ustawy o NIK, sądy admi-
nistracyjne stwierdzały, że z wystąpienia 
pokontrolnego nie płyną żadne bezpośred-
nie skutki dla podmiotu kontrolowanego 
w sferze praw i obowiązków wynikających 
z przepisów prawa. Wystąpienie pokon-
trolne ani uchwała komisji odwoławczej 
w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia po-
kontrolnego nie stanowią działań admini-
stracji publicznej, a jedynie etapy procesu 
kontrolnego wykonywanego przez kon-
stytucyjnie ustanowiony naczelny organ 
kontroli. Według sądów administracyj-
nych wystąpienie pokontrolne nie ma 
charakteru rozstrzygnięcia administra-
cyjnego, a stanowi jedynie wskazanie na 
nieprawidłowości i sposób ich usunięcia38. 
Ustalenia, oceny lub wnioski pokontrolne 
mogą być wprawdzie podstawą wszczęcia 
innego postępowania przeciwko jednostce 
kontrolowanej, ale ewentualne rozstrzy-
gnięcie podlega kontroli sądu, który tymi 
ustaleniami, ocenami lub wnioskami nie 
jest związany39.
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Niewładczy charakter wystąpienia po-
kontrolnego uwydatnia nieobowiązkowość 
wykonania wniosków pokontrolnych lub 
uwag mających na celu usunięcie stwier-
dzonych nieprawidłowości. Decyzja w tym 
przedmiocie należy wyłącznie do jednostki 
kontrolowanej. Odmawiając ich wykonania 
ma ona tylko obowiązek poinformować 
NIK o przyczynie odmowy (art. 62 ustawy 
o NIK). Jedynym władczym elementem 
w wykonywaniu kontroli jest obowiązek 
poddania się jej, ale ma on charakter pro-
ceduralny i nie kształtuje pozycji adre-
sata działań kontrolnych w sensie mate-
rialnym40.

Jeżeli wystąpienie pokontrolne nie 
jest orzeczeniem, ani aktem kształtują-
cym w sposób władczy sytuację prawną 
podmiotu praw i wolności, to o dwuin-
stancyjności w postępowaniu kontrolnym 
na etapie opracowywania wyników kon-
troli41 nie może być mowy42. Wystąpienie 

40 M. Szubiakowski: Dopuszczalność kontroli Najwyższej Izby Kontroli przez Naczelny Sąd Administracyjny 
(„Glosa”, nr 4/1998, s. 39). 

41 Jest to istotne doprecyzowanie, albowiem ustawa o NIK przewiduje kontrolę rozstrzygnięć „procesowych”, jak 
np. w wypadku wydania przez dyrektora jednostki kontrolnej postanowienia o odmowie przyjęcia zastrzeżeń, 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje na to postanowienie zażalenie do Prezesa NIK (art. 54 
ust. 4 ustawy; zob. także art. 64a ust. 1 i 2). 

42 J. Jagielski wprawdzie określił postępowanie w sprawie zastrzeżeń jako „drogę odwoławczą”, ale – ze 
względu na niewładczy charakter działań NIK – określenie to opatrzył cudzysłowem (J. Jagielski: Z proble-
matyki procedur kontrolnych, „Kontrola Państwowa” nr 1/2002, s. 13); z kolei Z. Doda użył określenia „tok 
odwoławczy”, ale także w cudzysłowie (Z. Doda: Węzłowe zagadnienia …, op. cit., s. 21, pkt IV.); por. także: 
M. Niezgódka-Medek: W sprawie zasady dwuinstancyjności …, op. cit., s. 56-58. W wypadku postępowania 
kontrolnego istotę procesu opracowywania wyników kontroli adekwatnie oddaje wyraz „dwuetapowość”, 
zamiast – prowadzący do błędnych skojarzeń – „dwuinstancyjność”. Etap pierwszy polega na sporządzeniu 
przez kontrolera projektu wystąpienia pokontrolnego, który następnie poddawany jest weryfikacji przez 
właściwych kontrolerów nadzorujących kontrolę i zespoły opiniodawczo-doradcze (zob. § 1 pkt 9, § 15 ust. 6, 
§ 17, § 18 pkt 4, § 19 pkt 6, § 22 pkt 5 zarządzenia nr 9/2012 Prezesa NIK przywołanego w przypisie nr 52). 
Po takiej „wewnętrznej” weryfikacji wystąpienie podpisuje dyrektor jednostki kontrolnej albo Prezes NIK 
lub upoważniony wiceprezes, jeżeli adresatem jest organ lub osoby wymienione w art. 53 ust. 4 ustawy 
o NIK. Przejście do drugiego etapu procesu opracowywania wyników kontroli (weryfikacja „zewnętrzna”) 
uzależnione jest od tego, czy kierownik jednostki kontrolowanej zgłosi zastrzeżenia. Jeżeli ich nie zgłosi, 
proces zakończy się na pierwszym etapie: wystąpienie pokontrolne stanie się „ostateczne” i NIK będzie 
mogła przystąpić do realizacji wyników kontroli. 

pokontrolne nie stanowi bowiem orze-
czenia organu pierwszej instancji. Tym 
bardziej uchwała zespołu orzekającego 
w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych do 
tego wystąpienia nie może być uznana za 
orzeczenie organu drugiej instancji. A to 
z kolei prowadzi do wniosku, że problem 
„kierunku” orzeczenia komisji rozstrzyga-
jącej, tj. „na korzyść” albo „na niekorzyść” 
zgłaszającego zastrzeżenia, przestaje ist-
nieć albowiem „niekorzyść”, na którą organ 
odwoławczy nie może orzec w przypadku 
obowiązywania zakazu reformationis in 
peius odnosi się do sytuacji prawnej pod-
miotu określonej rozstrzygnięciem organu 
pierwszej instancji. Przekroczy ten zakaz 
organ drugiej instancji, który w orzeczeniu 
reformatoryjnym zmieni rozstrzygnięcie, 
od którego wniesione zostało odwołanie, 
w taki sposób, że sytuacja prawna odwo-
łującego się będzie gorsza względem sytu-
acji prawnej określonej w orzeczeniu, od 
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którego wniósł on odwołanie. Tymczasem 
w postępowaniu w sprawie zastrzeżeń 
przedmiotem rozstrzygnięcia nie jest 
sytuacja prawna zgłaszającego zastrzeże-
nia, ale poprawność43 treści wystąpienia 
pokontrolnego, będącego dokumentem 
sprawozdawczym, zawierającym opis wy-
ników kontroli. Postępowanie to ma na 
celu weryfikację44 opisanych w wystąpie-
niu pokontrolnym ustaleń, stwierdzonych 
na ich podstawie nieprawidłowości i sfor-
mułowanych na podstawie ustaleń i nie-
prawidłowości ocen, uwag lub wniosków 
pokontrolnych. Inaczej i zwięźlej rzecz 
ujmując, można powiedzieć, że przed-
miotem uchwały zespołu orzekającego 
w sprawie zastrzeżeń jest rozstrzygnię-
cie o poprawności albo niepoprawności 
kwestionowanych w zastrzeżeniu treści 
wystąpienia pokontrolnego.

Skutki przyjęcia poglądu 
o obowiązywaniu zakazu
Przeciwko stosowaniu zakazu reforma-
tionis in peius w postępowaniu w spra-
wie zastrzeżeń przemawia tzw. argument 

43 „Poprawny” oznacza: „zgodny z obowiązującymi regułami, zasadami, normami”; synonimy: „bezbłędny, 
prawidłowy” (http://sjp.pwn.pl/doroszewski/poprawny). W tym znaczeniu poprawność wystąpienia po-
kontrolnego obejmuje: zebrane dowody (wystarczające, wiarygodne i stosowne), oparte na prawidłowo 
zinterpretowanych dowodach ustalenia faktyczne oraz wyciągnięte z tych ustaleń w sposób prawidłowy 
wnioski, tj. zgodnie z regułami logiki, z ustawą o NIK, standardami kontroli NIK i z programem (tematyką) 
kontroli. 

44 Weryfikacja to „sprawdzenie, potwierdzenie prawdziwości, autentyczności czegoś” (http://doroszewski.
pwn.pl/haslo/weryfikacja/). Wyraz pochodzi od łacińskiego rzeczownika verum – „rzeczywistość, prawda, 
fakt”; przymiotnik vērus oznacza – „prawdziwy, oparty na faktach, autentyczny, rzetelny, słuszny, właściwy” 
(Słownik łacińsko-polski pod red. M. Plezi, PWN, Warszawa 1999 r., t. V. s. 583). 

45 „Jeżeli w procesie wykładni uwzględnia się cele prawa, to posługując się celem przepisu należy go ustalić 
w ten sposób, by był zgodny co najmniej z celami instytucji, do jakiej interpretowany przepis należy. Trzeba 
eliminować takie ustalenia interpretacyjne tekstów prawnych, przy których przyjęciu skutki stosowania od-
powiedniego przepisu byłyby wadliwe, a w szczególności prowadziłyby do skutków niezamierzonych” (pogląd 
J. Wróblewskiego cytowany z aprobatą przez SN w uchwale z 21.12.1999, I KZP 45/99; LEX nr 38573; zob. 
także uchwała SN z 17.3.2000, I KZP 2/00; LEX nr 39503 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Poznaniu z 28.4.2016, IV SA/Po 47/16; LEX nr 2059379, nietezowany).

z konsekwencji, polegający na pokazaniu 
potencjalnych niepożądanych lub nie-
możliwych do zaakceptowania skutków 
przyjęcia określonego znaczenia interpre-
towanych przepisów45. Przykłady takich 
skutków najlepiej zilustrują poniższe trzy 
przykłady, zaczerpnięte z praktyki orzecz-
niczej komisji rozstrzygającej.

Pierwszy przykład. W wystąpieniu po-
kontrolnym opisano nieprawidłowość po-
legającą na pobraniu przez kontrolowa-
ną jednostkę dotacji z budżetu państwa 
w nadmiernej wysokości. Kierownik jed-
nostki kontrolowanej zgłosił zastrzeżenie 
twierdząc, że dotację pobrał w prawidłowej 
wysokości. W wyniku przeprowadzone-
go przez zespół orzekający na podstawie 
art. 61a ust. 4 ustawy o NIK dowodu z do-
kumentów okazało się, że wskazana w wy-
stąpieniu pokontrolnym kwota nadmiernie 
pobranej dotacji jest w rzeczywistości wyż-
sza niż ta, która została zakwestionowana 
przez kierownika kontrolowanej jednostki. 
Jeżeli przyjąć, że komisja rozstrzygająca jest 
związana zakazem reformationis in peius, 
to zespół orzekający nie mógłby zmienić 
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opisu stanu faktycznego (w tym nieprawi-
dłowości) w tej części zgodnie z nowymi 
ustaleniami, ponieważ byłoby to ustalenie 
„na niekorzyść” kontrolowanej jednostki. 
Z tego samego względu nie mógłby także 
zmienić wniosku pokontrolnego o zwrot 
dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 
przez podwyższenie kwoty do zwrotu.

Drugi przykład. W zgłoszonym zastrze-
żeniu kierownik jednostki kontrolowanej 
zarzucił, że opis nieprawidłowości w wy-
stąpieniu pokontrolnym nie jest komplet-
ny, na dowód czego załączył dokumenty, 
nieznane wcześniej kontrolerom, i zażą-
dał uzupełnienia opisu stanu faktyczne-
go o wynikające z nich dodatkowe nie-
prawidłowości, oraz „zaostrzenia” oceny 
kontrolowanej działalności46. W myśl 
zakazu orzekania na niekorzyść odwo-
łującego się zespół orzekający powinien 
takie zastrzeżenie oddalić albowiem jego 
uwzględnienie, choćby w części, prowa-
dziłoby do „pogorszenia” ustaleń i oceny 
kontrolowanej działalności w stosunku do 
zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, 
do którego kierownik jednostki kontrolo-
wanej zgłosił zastrzeżenia. Przypomnieć 
bowiem wypada, że punktem odniesienia 
dla stwierdzenia, czy potencjalne orze-
czenie organu drugiej instancji jest dla 
odwołującego się niekorzystne, nie sta-
nowi żądanie zawarte w odwołaniu, ale 

46 Takie zastrzeżenia pojawiały się w sytuacji, gdy po zakończeniu czynności kontrolnych, a przed zgłoszeniem 
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, zmienił się kierownik kontrolowanej jednostki.

47 Na temat „nadrzędności” kryterium legalności w postępowaniu kontrolnym NIK zob.: E. Ruśkowski: Eks-
pertyza na temat interpretacji pojęć: kryterium legalności, gospodarności, celowości i rzetelności zawartych 
w art. 203 Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa”, numer specjalny 
4/2002, s. 54; podobnie: J. Jagielski: Kontrola administracji publicznej. Wyd. 3., LexisNexis, Warszawa 2012, 
s. 59-60; tenże: Kryterium legalności w kontroli administracji publicznej, „Kontrola Państwowa” nr 1/2003, 
s. 12-25 oraz W. Sokolewicz [w]: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz; ko-
mentarz do art. 203, s. 9-10. 

osnowa orzeczenia zapadłego w pierwszej 
instancji. Przekładając na realia postępo-
wania w sprawie zastrzeżeń oznacza to, 
że punktem odniesienia jest wystąpienie 
pokontrolne, do którego zostało zgłoszone 
zastrzeżenie, a nie żądanie zawarte w za-
strzeżeniu.

Trzeci przykład dotyczy zastrzeżenia 
zgłoszonego do ustalonego stanu faktycz-
nego, który właściwie uznano za nieprawi-
dłowy, ale zastosowane zostało niewłaściwe 
kryterium: rzetelność zamiast legalności. 
Stan faktyczny nie budził wątpliwości, 
podobnie jak i jego udokumentowanie. 
Poprawienie wystąpienia pokontrolnego 
wymagało znaczącej modyfikacji uzasad-
nienia nieprawidłowości, tj. przedstawienia 
argumentacji według kryterium legalno-
ści. Zmiana kryterium w opisie stanu fak-
tycznego rzutowała na ocenę ogólną, która 
także powinna zostać zmieniona. W myśl 
zakazu orzekania na niekorzyść odwołu-
jącego się zespół orzekający nie mógłby 
zmienić wystąpienia pokontrolnego zgod-
nie z prawidłowo ocenionym stanem fak-
tycznym, tj. według kryterium legalności, 
ponieważ zmiana kryterium rzetelności 
na kryterium legalności mogłaby by być 
uznana za „pogorszenie” sytuacji kontro-
lowanej jednostki47.

Na kanwie tych przykładów widać jasno, 
że klasyfikowanie rozstrzygnięć komisji 
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rozstrzygającej według dychotomicznego 
kryterium „na korzyść ˗ na niekorzyść” 
jest nieprawidłowe. Kryterium to sfor-
mułowane jest z punktu widzenia intere-
su faktycznego, a nie interesu prawnego 
jednostki kontrolowanej. Ponieważ ten 
ostatni nie jest w postępowaniu kontrol-
nym narażony na uszczerbek, ogranicze-
nie komisji rozstrzygającej w wykonywa-
niu jej funkcji orzeczniczej nie znajduje 
racjonalnego ani tym bardziej prawnego 
uzasadnienia48. Co więcej, należy zauwa-
żyć, że zastrzeżenia dotyczą dokumentu 
sporządzanego przez NIK, która jest jego 
„gospodarzem” i w związku z tym to na 
Izbie spoczywa ustawowy obowiązek spo-
rządzenia go w sposób poprawny.

Poza tym, takie ograniczenie, wywo-
dzone nie z przepisów ustawy o NIK, ale 
na podstawie domniemania, utrudniłoby 
Izbie wykonywanie jej kontrolnej funkcji, 
stanowiłoby działanie na niekorzyść po-
stępowania kontrolnego. Zadaniem NIK 
jest dostarczenie Sejmowi i innym orga-
nom władzy państwowej aktualnej, wia-
rygodnej i obiektywnej informacji o stanie 
państwa i jego finansów. Kontrole dotyczą 
wyłącznie sfery publicznej, także wtedy 
gdy jednostkami kontrolowanymi są pod-
mioty niepubliczne, tj. kontroli podlega 
ta część ich działalności, która wkracza 
w sferę publiczną (korzystanie z majątku 
lub środków państwowych lub komunal-
nych, wywiązywanie się ze zobowiązań 
finansowych na rzecz państwa49). W zało-
żeniu informacja sporządzona przez NIK 

48 Zob. M. Niezgódka-Medek: W sprawie dwuinstancyjności w postępowaniu kontrolnym…, op. cit., s. 55-57. 
49 Art. 2 ust. 3 ustawy o NIK.
50 Zob. art. 62a ust. 2 ustawy o NIK.

ma być dla jej adresatów nie tylko źródłem 
wiedzy o stanie spraw państwowych, ale 
także stanowić podstawę do podejmo-
wania ewentualnych decyzji lub dzia-
łań w celu usprawnienia lub naprawienia 
stwierdzonych w wyniku kontroli NIK 
niedomagań w funkcjonowaniu państwa 
lub jego finansów50. Informacja nie speł-
ni swojej roli jeżeli nie będzie komplet-
na i obiektywna, wiarygodna i aktualna. 
W tym wypadku interes publiczny, który 
realizuje NIK, polegający na obowiązku 
dostarczenia takiej informacji, musi mieć 
pierwszeństwo przed partykularnym in-
teresem kontrolowanej jednostki, często 
państwowej lub samorządowej.

Prawa i obowiązki jednostki 
kontrolowanej i jej kierownika
Pierwszeństwo interesu publicznego w po-
stępowaniu kontrolnym jest bezdyskusyj-
ne. Łatwo się o tym przekonać analizując 
uważnie przepisy ustawy o NIK regulujące 
prawa i obowiązki jednostki kontrolowa-
nej. Ustawodawca tak je ukształtował, by 
służyły realizacji celów tego postępowania, 
określonych w art. 28 ust. 1 ustawy o NIK. 
Zgodnie z tym przepisem postępowanie 
kontrolne ma na celu ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie działalności jednostek 
poddanych kontroli, rzetelne jego udoku-
mentowanie i dokonanie oceny kontrolo-
wanej działalności według kryteriów okre-
ślonych w art. 5 ustawy o NIK (legalność, 
gospodarność, celowość oraz rzetelność). 
Dla realizacji tych trzech celów ustawa 
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o NIK nakłada na kontrolowaną jednostkę 
szereg obowiązków: poddanie się kontroli, 
dostarczenie żądanych dokumentów, ma-
teriałów i innych dowodów niezbędnych do 
ustalenia stanu faktycznego (art. 29 ust. 1 
pkt 1), zapewnienie warunków i środków 
do sprawnego przeprowadzenia kontroli 
(art. 32 i 33). Równocześnie ustawa o NIK 
wyposaża jej kierownika w szereg praw 
i obowiązków, które czynią z niego wery-
fikatora bezstronności i rzetelności postę-
powania kontrolnego. Temu celowi służą: 
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia 
dyrektora jednostki kontrolnej o istnieniu 
przyczyn uzasadniających wyłączenie kon-
trolera (art. 31 ust. 3), prawo wglądu do akt 
kontroli w każdym czasie i sporządzania od-
pisów (art. 35a ust. 3), prawo złożenia wnio-
sku o wyłączenie powołanego biegłego lub 
specjalisty (art. 49 ust. 6), prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego 
(art. 54 ust. 1). Rzetelność i wiarygodność 
niektórych przeprowadzanych w toku kon-
troli dowodów ma zagwarantować:
‒  potwierdzanie zgodności kopii i wycią-
gów oraz zestawień i obliczeń z oryginalny-
mi dokumentami lub danymi z elektronicz-
nych baz danych przez kierownika komórki 
organizacyjnej, w której dokumenty się 

51 Podporządkowanie celom kontroli rozciąga się także na inne czynności dowodowe przeprowadzane 
w postępowaniu kontrolnym. Z. Doda trafnie zauważył, że ratio legis przepisów dających prawo odmowy 
udzielenia wyjaśnień (art. 40 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy o NIK), prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi 
na pytanie oraz odmowy złożenia zeznań (art. 45 ust. 1 ustawy o NIK) ma ograniczyć ryzyko poczynienia 
nietrafnych ustaleń i zabezpieczyć rzetelność materiałów dowodowych, tak by w ich poczet nie weszły 
niezgodne z prawdą wyjaśnienia lub zeznania (Z. Doda: Węzłowe problemy…, op. cit., pkt IV, s. 16). 

52 Por. § 7 ust. 1, § 8, § 11 i § 21 pkt 2 zarządzenia nr 9/2012 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 29.3.2012 w spra-
wie szczegółowych zasad przygotowywania kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji 
o wynikach kontroli zarządzenia (opubl. w „Biuletynie Informacji Publicznej NIK”, < www.nik.gov.pl>).

53 Art. 41 ust. 1 ustawy o NIK, na który powołują się niektórzy, nie odnosi się specyficznie do kierownika jed-
nostki kontrolowanej, a do każdego, kto chce złożyć oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli. W po-
stępowaniu w sprawie zastrzeżeń inicjatywa dowodowa (mocno ograniczona) należy wyłącznie do zespołu 
orzekającego (zob. art. 61a ust. 4 ustawy o NIK). 

znajdują lub osobę upoważnioną przez kie-
rownika jednostki kontrolowanej (art. 37 
ust. 2);
‒  uczestnictwo w pobraniu rzeczy kierow-
nika komórki, w której rzecz się znajduje 
(art. 38);
‒ uczestnictwo w oględzinach obiektu 
lub składnika majątkowego albo przebie-
gu czynności kierownika komórki odpo-
wiedzialnego za przedmiot lub czynność 
poddane oględzinom (art. 39 ust. 2 ustawy 
o NIK)51.

O instrumentalnym ukształtowa-
niu praw i obowiązków kontrolowanej 
jednostki w postępowaniu kontrolnym 
świadczy także brak możliwości jakiego-
kolwiek wpływu z jej strony na bieg i kie-
runek postępowania kontrolnego: są one 
z góry wytyczone w programie kontro-
li (art. 28a ust. 1 ustawy o NIK), który 
kontroler ma obowiązek zrealizować52. 
Kierownik jednostki kontrolowanej nie 
bierze udziału w opracowaniu programu 
kontroli (tematyki kontroli) ani nie zna 
jego treści. Znamienne jest także i to, że 
ustawa o NIK nie przyznaje mu inicjatywy 
dowodowej w postępowaniu kontrolnym, 
w tym również w postępowaniu przed ko-
misją rozstrzygającą53.
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Takie podejście ustawodawcy ma racjo-
nalne uzasadnienie: z założenia kierownik 
jednostki kontrolowanej zna kontrolowaną 
działalność i jednocześnie jest zaintereso-
wany wynikiem postępowania kontrol-
nego. Ta ostatnia okoliczność sprawia, że 
‒ jeżeli zależy mu na pozytywnej ocenie 
kontrolowanej działalności ‒ zmuszony 
jest do współdziałania z NIK w toku po-
stępowania kontrolnego.

Korzystanie z prawa 
do zgłoszenia zastrzeżeń
Z punktu widzenia celów kontroli pożą-
dane jest, żeby kierownik jednostki kon-
trolowanej korzystał z prawa do zgłosze-
nia zastrzeżeń w każdym wypadku, gdy 
w jego przekonaniu wystąpienie pokontrol-
ne jest niepoprawne, tj. zawiera ustalenia 
niezgodne ze stanem faktycznym, wadliwe 
oceny lub uwagi, lub wnioski pokontrolne. 
Jeżeli z tego prawa nie skorzysta, istnieje 
ryzyko, że cele kontroli nie zostaną osią-
gnięte (w całości lub w części), a w rezul-
tacie sporządzona na podstawie takiego 
wystąpienia pokontrolnego informacja nie 
będzie rzetelna, wiarygodna.

W tym momencie postępowania kon-
trolnego ujawnia się problem, który legł 
u podłoża zakazu reformationis in peius. 
Kierownik jednostki kontrolowanej może 

54 Zob. przywołana wcześniej (przypis nr 7) uchwała SN – 7 sędziów – zasada prawna z 13.5.1968 („Pod 
rządem dawnego prawa procesowego zakaz reformationis in peius, powszechnie uznawany w orzecznictwie, 
wyprowadzano z zasady związania sądu rewizyjnego granicami rewizji”.). 

55 Wyrażenie „ponad żądanie” (W. Robaczyński: Wybrane zagadnienia postępowania odwoławczego…, op. 
cit., s. 31) jest w rozpatrywanym kontekście nietrafne, ponieważ sugeruje tylko jeden „kierunek” orzeczenia 
wydanego w następstwie wykroczenia poza granice żądania – na korzyść odwołującego się, pomijając 
możliwość wydania w takiej sytuacji także orzeczenia na jego niekorzyść, co ma miejsce wtedy, gdy zakaz 
reformationis in peius nie ma charakteru absolutnego. 

56 Zob. R. Padrak: Postępowanie odwoławcze…, op. cit., s. 38-39; Postępowanie kontrolne NIK…, op. cit.,  
s. 206.

powstrzymać się od zgłoszenia zastrze-
żeń, pomimo dysponowania stosownymi 
argumentami lub dowodami przemawia-
jącymi za wadliwością ustaleń, ocen, uwag 
lub wniosków pokontrolnych z obawy, że 
w wyniku rozpatrzenia ich przez komisję 
rozstrzygającą treść wystąpienia pokon-
trolnego może zostać zmieniona według 
jego oceny na niekorzyść jednostki kon-
trolowanej.

Siłą rzeczy, nasuwa się w związku z tym 
pytanie: jeżeli ustawodawca jest racjonal-
ny, to czy – mając na uwadze cele kontroli 
– nie zawarł w ustawie o NIK zakazu analo-
gicznego do zakazu reformationis in peius?

Zakres orzekania 
komisji rozstrzygającej
Funkcję takiego zakazu pełniłoby zwią-
zanie komisji rozstrzygającej granicami 
zastrzeżenia54. Powodowałoby to nie-
możność orzeczenia przez komisję roz-
strzygającą „poza żądaniem” oznaczonym 
w zastrzeżeniu55. 

Zakres tego żądania wyznaczałby zatem 
kierownik jednostki kontrolowanej przez 
wskazanie konkretnych treści wystąpie-
nia pokontrolnego, które kwestionuje, 
oraz przez motywy zastrzeżenia i wnio-
ski odnośnie do „kierunku” i treści zmian 
w wystąpieniu pokontrolnym56.
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Mając na uwadze weryfikacyjny cha-
rakter postępowania w sprawie zastrze-
żeń oraz rolę, jaką pełni w nim kierownik 
jednostki kontrolowanej, nie budzi wąt-
pliwości, że zespół orzekający jest zwią-
zany zastrzeżeniami co do wskazanych 
w nich treści wystąpienia pokontrolnego; 
nie może rozszerzyć postępowania poza 
te treści (z jednym wyjątkiem, o którym 
będzie dalej mowa). Jest to oczywiste, po-
nieważ ustalenia, oceny, uwagi lub wnio-
ski pokontrolne i inne treści, do których 
nie zostały zgłoszone zastrzeżenia, kie-
rownik zweryfikował i uznał za poprawne, 
w następstwie czego stały się one „osta-
teczne”. Wykraczanie przez komisję roz-
strzygającą poza zakres zastrzeżeń, czyli 
ingerowanie z urzędu w te treści, które 
kierownik „pozytywnie” zweryfikował, 
byłoby niezgodne z zasadą skargowości57 
i – co byłoby znacznie gorsze ‒ mogłoby 
prowadzić do błędów, których nie można 
by było później usunąć, ponieważ kierow-
nikowi jednostki kontrolowanej nie przy-
sługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do 
wystąpienia pokontrolnego zmienionego 
uchwałą zespołu orzekającego w sprawie 
zastrzeżeń (art. 61b ust. 2). W efekcie wa-
dliwe treści wystąpienia pokontrolnego 
mogłyby zostać przeniesione do kolejnych 
dokumentów kontroli: powiadomienia 
o wynikach kontroli (art. 62a ust. 1) i in-
formacji o wynikach kontroli (art. 64), 
co ostatecznie mogłoby doprowadzić do 
tego, że adresaci dokumentów sporządza-
nych na podstawie takiego wystąpienia 

57 Postępowanie przed komisją rozstrzygającą wszczyna kierownik jednostki kontrolowanej przez zgłoszenie 
zastrzeżeń. 

pokontrolnego otrzymaliby informacje 
nieprawdziwe, nierzetelne, nieprzedsta-
wiające stanu rzeczy zgodnego ze stanem 
rzeczywistym.

Odmiennie przedstawia się sprawa mo-
tywów i ewentualnych wniosków zawar-
tych w zastrzeżeniu. Stosownie do art. 54 
ust. 1 ustawy o NIK zastrzeżenia powinny 
być umotywowane. Innych wymogów 
ustawa zastrzeżeniom nie stawia. Biorąc 
to pod uwagę, jak i brak przepisu stano-
wiącego, że komisja rozstrzygająca jest 
związana „umotywowaniem”, zasadnym 
wydaje się twierdzenie, że umotywowanie 
zastrzeżeń nie wiąże komisji rozstrzyga-
jącej. To by z kolei oznaczało, że nie jest 
ona związana zarzutami, argumentami 
i wnioskami zawartymi w zgłoszonym za-
strzeżeniu, a granice rozpoznania wyzna-
cza wyłącznie wskazana przez kierownika 
jednostki kontrolowanej treść wystąpie-
nia pokontrolnego. Wewnątrz tych granic 
zespół orzekający nie byłby ograniczony 
motywami zastrzeżenia. Argumentem 
przemawiającym za słusznością takiej 
wykładni jest brzmienie art. 61a ust. 4 
ustawy o NIK, który stanowi, że „dla wy-
jaśnienia wszystkich kwestii związanych 
z rozpatrywaniem zastrzeżeń zespół orze-
kający może żądać przedstawienia doku-
mentów”. Wyrażenie „wszystkie kwestie 
związane z rozpatrywaniem zastrzeżeń” 
przy jednoczesnym braku ograniczenia 
zakresu rozpoznania, poza wskazaniem, 
że powinien on pozostawać „w związku” 
z rozpatrywaniem zgłoszonych zastrzeżeń, 
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wskazuje, że zespół orzekający może 
wykroczyć poza motywy zastrzeżeń58. 
Dodatkowym argumentem wspierają-
cym taką wykładnię jest zasada prawdy 
materialnej, wyrażona w art. 28 ust. 1 
ustawy o NIK, która nakazuje zespołowi 
orzekającemu dążyć do ustalenia stanu 
rzeczywistego.

Możliwość zmiany wystąpienia 
„na niekorzyść” kontrolowanego
Nie należy z tego bynajmniej wyciągać 
wniosku, że motywy zastrzeżenia nie mają 
żadnego znaczenia. Rozstrzygając zastrze-
żenie komisja rozstrzygająca powinna od-
nieść się do argumentacji zawartej w mo-
tywach zastrzeżenia, ale nie ogranicza ona 
zakresu jej orzekania. W rezultacie komisja 
rozstrzygająca może wydać następujące 
rozstrzygnięcia:
‒  uwzględnić zastrzeżenie w całości, jeżeli 
w pełni podziela zarzuty i argumentację 
(umotywowanie) zgłaszającego zastrzeże-
nie, tj. zarówno co do tego, że wskazana 
w zastrzeżeniu treść wystąpienia pokon-
trolnego wymaga zmiany, jak i co do spo-
sobu przeprowadzenia tej zmiany;
‒  uwzględnić zastrzeżenie w części, jeżeli 
podziela zarzut co do konieczności mo-
dyfikacji wskazanej w zastrzeżeniu treści 
wystąpienia pokontrolnego, ale nie w pełni 
lub wcale nie podziela argumentacji co do 
kierunku tej modyfikacji;

58 Wydaje się, że w tym kontekście bardziej na miejscu byłoby posłużenie się przez ustawodawcę wyrażeniem 
„wszystkie kwestie związane z rozpatrzeniem zastrzeżeń”. Jednakże użycie wyrazu „rozpatrywaniem” wska-
zuje, że ustawodawcy chodziło nie tylko o kwestie merytoryczne, czyli samo rozpatrzenie zastrzeżeń, ale 
także inne, związane z merytorycznymi, jak np. formalne umocowanie przedstawicieli kontrolowanej jednostki 
do udziału w posiedzeniu zespołu orzekającego. W razie wątpliwości zespół orzekający może na podstawie 
tego przepisu zażądać od przedstawicieli kontrolowanej jednostki przedłożenia pisemnego upoważnienia 
do udziału w posiedzeniu zespołu orzekającego, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego itp. 

‒  oddalić zastrzeżenie, jeżeli nie podziela 
ani zarzutów co do wskazanej w zastrze-
żeniu treści wystąpienia pokontrolnego, 
ani dotyczących argumentów w sprawie 
kierunku zmiany.

Jak widać, problem ewentualnej zmia-
ny „na niekorzyść” powstaje w przypad-
ku uwzględnienia zastrzeżenia w części. 
Zespół orzekający przyznaje wówczas, że 
wskazana w zastrzeżeniu treść wystąpie-
nia pokontrolnego wymaga modyfikacji, 
ale nie w zakresie lub w sposób zgodny 
z wnioskiem kierownika jednostki kontro-
lowanej, jeżeli sformułował go w zastrze-
żeniu. Ryzyko dla kierownika jednostki 
kontrolowanej jest tego rodzaju, że wpro-
wadzona przez zespół orzekający zmiana 
może być przez niego niepożądana, i że 
gdyby o niej wiedział przed zgłoszeniem 
zastrzeżeń, nie zgłosiłby ich.

Niezbędne jest w tej sytuacji zdefinio-
wanie pojęcia „niekorzyść”. Skoro przed-
miotem uchwały komisji rozstrzygającej 
nie są prawa i obowiązki jednostki kontro-
lowanej, to co ma być punktem odniesie-
nia dla stwierdzenia owej „niekorzyści”? 
W grę wchodzą niewątpliwie te elementy 
wystąpienia pokontrolnego, które zawie-
rają opis wyników kontroli: stan faktycz-
ny, w tym stwierdzone nieprawidłowości, 
oceny, uwagi lub wnioski pokontrolne.

Jeżeli chodzi o opis stanu faktycznego, to 
jakakolwiek jego zmiana musi być oceniana 
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w świetle zasady prawdy materialnej, a nie 
w kategoriach „na korzyść” albo „na nieko-
rzyść”. Jak wskazał Sąd Najwyższy, wątpli-
we jest, czy same ustalenia faktyczne można 
w ogóle klasyfikować według kryterium 
„na korzyść”, „na niekorzyść”. Korzystne 
lub niekorzystne z punktu widzenia inte-
resów oskarżonego (odwołującego się) są 
bowiem nie same ustalenia faktyczne, ale 
prawne konsekwencje, o których orzeczono 
w ich wyniku59. Dlatego w procesie kar-
nym zakaz reformationis in peius rozcią-
ga się na ustalenia faktyczne tylko wtedy, 
jeżeli ich zmiana spowoduje lub mogłaby 
spowodować pogorszenie sytuacji prawnej 
oskarżonego60. Powyższa reguła nie może 
mieć jednak zastosowania w postępowaniu 
przed komisją rozstrzygającą. Po pierw-
sze, jak już wcześniej stwierdzono, wynik 
postępowania kontrolnego nie kształtuje 
praw i obowiązków kontrolowanej jednost-
ki. Po drugie, jeżeli chodzi o same ustalenia 
kontroli, to – nawiązując do przywołane-
go wyżej poglądu Sądu Najwyższego – nie 
sposób zasadnie twierdzić, że zmiana przez 
zespół orzekający ustalenia niezgodnego ze 

59 Uchwała SN 7 sędziów z 23.3.2011, I KZP 28/10 (LEX nr 738229).
60 J. Grajewski, S. Steinborn: Komentarz aktualizowany …, op. cit., teza 4.
61 Contra facta non valent argumenta (W obliczu faktów bezsilne są [wszelkie] argumenty). 
62 R. Padrak: Postępowanie kontrolne NIK …, op. cit., s. 60-61; W. Robaczyński [w]: Komentarz do ustawy 

o Najwyższej Izbie kontroli …, op. cit., s. 73. 
63 <http://doroszewski.pwn.pl/haslo/prawidło>; Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka; PWN, 

Warszawa 1988, t. II. s. 911. 
64 Nieprawidłowość to „fakt, zjawisko pozbawione prawidłowości, niezgodne z regułą, nieregularne; niepo-

prawność, nieregularność (http://doroszewski.pwn.pl/haslo/nieprawidłowość); przymiotnik nieprawidłowy 
oznacza: „nie taki jaki powinien być, niezgodny z ustalonymi normami, prawidłami” (Słownik języka polskiego 
pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 1988, t. II. s. 351). 

65 Oczywiście należy zastrzec, że nie w każdej kontroli wszystkie cztery kryteria będą miały zastosowanie 
(zob. art. 2 ust. 1-3 i 5 w zw. z art. 5 ust. 1-3 ustawy o NIK). 

66 Z. Doda: Węzłowe problemy …, op. cit., s. 14-16 (pkt III.). 
67 Art. 203 ust. 1 Konstytucji RP: „Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rzą-

dowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek or-
ganizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności”.

stanem rzeczywistym na ustalenie z nim 
zgodne stanowi orzeczenie „na niekorzyść” 
kontrolowanej jednostki61. Stanowi ona re-
alizację zasady prawdy materialnej, która 
jest naczelną w postępowaniu kontrolnym, 
„królową zasad”62. Po trzecie, nieprawidło-
wość to, jak nazwa wskazuje, stan odbie-
gający od prawidła63, czyli reguły, normy, 
przepisu, wzorca64. 

W toku postępowania kontrolnego ewen-
tualne nieprawidłowości są stwierdzane 
w wyniku porównania stanu wymagane-
go lub pożądanego, wyznaczonego przez 
prawo, reguły gospodarności, rzetelności 
lub celowości, ze stanem rzeczywistym65. 
Dokonanie takiego porównania jest isto-
tą kontroli. Wynikiem porównania jest 
ocena o zgodności lub niezgodności usta-
lonego stanu faktycznego z wzorcem66. 
Jeżeli wynik porównania pokazuje odstęp-
stwo od wzorca, to taki stan faktyczny 
stanowi nieprawidłowość. Stwierdzenie 
nieprawidłowości nie jest arbitralne al-
bowiem jego podstawę stanowią obiek-
tywne kryteria mające „zakotwiczenie” 
w Konstytucji RP67. Poprawnie dokonane 
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ustalenia stwierdzające nieprawidłowości 
pozostają faktami, z tym, że są to fakty 
sklasyfikowane (uporządkowane) według 
kryteriów określonych w Konstytucji 
i w ustawie o NIK68.

Poniższe przykłady ułatwią zrozumienie 
argumentu drugiego i trzeciego.

Pierwszy przykład. Jednostka kontro-
lowana, należąca do sektora finansów pu-
blicznych, nabyła środek trwały o wartości 
wyższej od wyrażonej w złotych równo-
wartości 30 tys. euro bez przeprowadze-
nia postępowania o zamówienie publicz-
ne. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 
pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych69, ustawę stosuje 
się do udzielania zamówień publicznych 
przez jednostki sektora finansów publicz-
nych w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych, których wartość przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość 30 tys. 
euro . Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych70 stanowi w art. 44 ust. 4, 
że jednostki sektora finansów publicznych 
zawierają umowy, których przedmiotem 
są usługi, dostawy lub roboty budowla-
ne, na zasadach określonych w przepisach 

68 Opisane w wystąpieniu pokontrolnym fakty można w konsekwencji podzielić na zgodne z wzorcem oraz z nim 
niezgodne. W praktyce ważne jest zwracanie uwagi na to, żeby w wystąpieniu pokontrolnym nie znalazły 
się także fakty „poza wzorcem”, tj. niedające się sklasyfikować przy użyciu żadnego z kryteriów mających 
zastosowanie w danej kontroli. Podczas każdej kontroli należy stale pamiętać o tym, według których kryte-
riów przeprowadzana jest kontrola i prowadzić postępowanie „pod kątem” tylko tych kryteriów (zob. art. 5 
ustawy o NIK). Oznacza to, że kontrolując np. państwową jednostkę budżetową kontrolę można prowadzić 
tylko według czterech kryteriów, ale w wypadku samorządowej jednostki budżetowej już tylko trzech (z wy-
jątkiem celowości), a w wypadku prywatnego przedsiębiorcy tylko dwóch (legalność i gospodarność). Prze-
strzeganie tej prostej reguły pozwoli uniknąć zarzutu ze strony kontrolowanej jednostki naruszenia przez 
jednostkę kontrolną ustawy o NIK, polegającego na prowadzeniu kontroli według kryterium nieznanego 
Konstytucji ani ustawie, tj. poza czterema kryteriami określonymi w art. 203 ust. 1 Konstytucji RP i w 5 ust. 1 
ustawy o NIK albo według kryterium, które – ze względu na podmiot kontrolowany – nie ma zastosowania 
(zob. w tej sprawie: J. Jagielski: Kryterium legalności…, op. cit., s. 16 i przypis nr 9). 

69 Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.
70 Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.

o zamówieniach publicznych, o ile odrębne 
przepisy nie stanowią inaczej. Porównanie 
ustalonego stanu faktycznego z wzorcem 
pokazuje odstępstwo od stanu wymaga-
nego przez prawo. Jeżeli odrębne przepisy 
w tym wypadku nie miały zastosowania, 
nieprawidłowość jest niewątpliwa.

Drugi przykład. Państwowa osoba praw-
na nabyła grunt leśny, który ze względu na 
jej cele statutowe był nieprzydatny w pro-
wadzonej działalności. Funkcję wzorca 
pełnią w tym wypadku: akt założyciel-
ski kontrolowanej jednostki, określający 
jej zadania i cele działalności, oraz zasada 
prawidłowej gospodarki, zgodnie z którą 
wydatki powinny być dokonywane w spo-
sób oszczędny, wydajny i celowy. Nabycie 
gruntu leśnego było w tym wypadku nie-
legalne, niecelowe i niegospodarne.

Trzeci przykład. W postępowaniu o za-
mówienie publiczne na roboty budowla-
ne jednostka kontrolowana (jednostka sa-
morządu terytorialnego) nie przewidziała 
w specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia możliwości zmiany umowy zawar-
tej z wykonawcą. W trakcie jego realizacji 
okazało się, że ze względu na niesprzyjające 
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warunki atmosferyczne zamówienie nie 
może być wykonane w umówionym termi-
nie i w tym zakresie konieczna jest zmiana 
zawartej umowy. Podpisano aneks prze-
widujący wydłużenie terminu wykonania 
prac. Wzorcem jest w tym wypadku dzia-
łanie ze starannością wymaganą od osoby 
zawodowo zajmującej się przygotowywa-
niem postępowań o zamówienie publiczne 
i art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień pu-
blicznych, który zakazuje zmian postano-
wień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wy-
boru wykonawcy, chyba że zmiany zostały 
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia w postaci jednoznacznych po-
stanowień umownych, które określają ich 
zakres, w szczególności możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia wykonawcy, 
i charakter oraz warunki wprowadzenia 
zmian. Naruszenie przywołanego zakazu 
nastąpiło z powodu niedołożenia należytej 
staranności (zaniedbania) na etapie przy-
gotowania postępowania o zamówienie 
publiczne.

71 Nie podzielam stanowiska, zgodnie z którym oceny „ze swej istoty są subiektywne” (R. Padrak – Postępo-
wanie kontrolne NIK …, s. 60); dyskusyjny jest także pogląd o „władztwie” (imperium) NIK w wyznaczaniu 
wzorców prawidłowego postępowania (L. Murat: Rzetelność jako prawne i pozaprawne kryterium kontroli 
- postępowanie kontrolne, „Kontrola Państwowa” nr 4/2014, s. 70-71, rozdział: „Władztwo Izby w wyzna-
czaniu standardów rzetelności”). Na temat obiektywizmu i bezstronności kontroli, jako cech każdej kontroli, 
dotykających samej istoty tej funkcji por.: J. Jagielski: Kontrola administracji…, op. cit., s. 77-78; por. tak-
że wydane przez INTOSAI: Standardy ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400: „Kryteria kontroli są 
punktami odniesienia służącymi do oceny przedmiotu kontroli. Każda kontrola powinna mieć kryteria do-
brane odpowiednio do okoliczności jej przeprowadzania. Decydując o wyborze kryteriów, kontroler ocenia, 
czy kryteria te są stosowne i zrozumiałe dla przewidywanych użytkowników, jak również czy są one kom-
pletne, wiarygodne i obiektywne (bezstronne, ogólnie akceptowane i spójne z kryteriami zastosowanymi 
w podobnych kontrolach).” (Wyd. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2016, s. 13, pkt 27.); zob. również: 
Podręcznik kontrolera NIK (niepubl.): „Kontrola wykonania budżetu państwa powinna zapewnić osobom 
kierującym daną instytucją, Sejmowi i obywatelom niezależną i obiektywną ocenę sposobu, w jaki dana jed-
nostka kontrolowana i rząd realizuje budżet państwa” (standard B.4. – Rodzaje i kryteria kontroli Najwyższej  
Izby Kontroli, s. 6).

Opisane przykłady stanowią ustalenia 
faktyczne sklasyfikowane według czte-
rech ustawowych kryteriów kontroli. 
Stwierdzone odstępstwa od wzorców 
są niewątpliwe i stanowią nieprawidło-
wości.

Analogiczne uwagi odnoszą się do ocen 
kontrolowanej działalności. Są one wyni-
kiem porównania całości ustaleń faktycz-
nych, w tym stwierdzonych nieprawidło-
wości, z obiektywnymi wzorcami71. Jeżeli 
komisja rozstrzygająca zmieni ustalenia 
mające wpływ na oceny kontrolowanej 
działalności, powinna zmienić również 
oceny. Zobowiązuje ją do tego treść art. 28 
ust. 1 ustawy o NIK.

Jeżeli chodzi o ocenę kontrolowanej 
działalności warto dodatkowo zauwa-
żyć, że ustawa o NIK nie określa jej skali; 
mówi tylko, że kontrolowaną działalność 
należy ocenić i wskazuje kryteria, we-
dług których powinna być formułowana. 
Stosowana przez NIK w praktyce kontrol-
nej skala ocen: pozytywna, pozytywna 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
i negatywna, ustalona została pismem 
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okólnym Prezesa Najwyższej Izby Kon-
troli z 29 marca 2012 r. w sprawie pro-
wadzenia i nadzorowania czynności kon-
trolnych oraz dokumentowania wyni-
ków kontroli rozpoczętych od 2 czerwca 
2012 r.72. 

Twierdzenie zatem, że zmiana oceny 
z pozytywnej na negatywną, czy na pozy-
tywną mimo stwierdzonych nieprawidło-
wości, ewentualnie z pozytywnej mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości na ne-
gatywną, stanowi zmianę „na niekorzyść” 
kontrolowanej jednostki w żaden sposób 
nie da się wywieść z ustawy o NIK, ani 
z przywołanego wcześniej zarządzenia 
Nr 9/2012 Prezesa NIK73. Co więcej, we 
wspomnianym piśmie okólnym przewi-
dziana została jeszcze jedna ocena: opi-
sowa, która formułowana jest wtedy, gdy 
ocena według 3-stopniowej skali byłaby 
nadmiernie utrudniona albo nie dawała-
by prawdziwego obrazu funkcjonowania 
kontrolowanej działalności w zakresie 
objętym kontrolą74. Ocena ta formuło-
wana jest wprawdzie na podstawie tych 
samych kryteriów, określonych w art. 5 
ustawy o NIK, ale mimo wszystko ma 
inny charakter (nie mieści się w 3-stop-
niowej skali). W sytuacji zatem zmia-
ny oceny pozytywnej na opisową, czy 
opisowej na negatywną albo pozytywną 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

72 Pismo okólne (niepublikowane), s. 7 i 9. 
73 Przypis nr 52.
74 Pismo okólne, s. 8 i 9-10. 
75 Verba legis: „Kontroler przygotowuje wystąpienie pokontrolne, które zawiera: (…) uwagi i wnioski w sprawie 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.” 
76 W. Robaczyński: Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego NIK, „Kontrola Państwowa”, nr 6/2013, 

s. 12; E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Rozpatrywanie zastrzeżeń w praktyce …., op. cit., s. 28. W omawianym 
kontekście pomijam oczywiste omyłki pisarskie i błędy rachunkowe (art. 35c ustawy o NIK). 

nie wiadomo na podstawie jakich kryte-
riów można by było stwierdzić, czy jest 
to zmiana „na niekorzyść” kontrolowa-
nej jednostki.

W wypadku uwag lub wniosków po-
kontrolnych w sprawie usunięcia stwier-
dzonych nieprawidłowości argumenty 
w kwestii ich modyfikacji są analogiczne 
do tych, które odnoszą się do modyfika-
cji elementów wystąpienia pokontrolnego 
opisanych wcześniej. Ustawa o NIK nie 
pozostawia wyboru w sytuacji stwierdze-
nia nieprawidłowości: zgodnie z art. 53 
ust. 1 pkt 5, jeżeli nieprawidłowość nadal 
jest aktualna i możliwe jest jej usunięcie, 
NIK ma obowiązek sformułować uwagę 
lub wniosek pokontrolny75.

Wcześniej wspomniano o jednym wyjąt-
ku od zasady związania komisji rozstrzyga-
jącej zastrzeżeniem. Otóż korygując wy-
stąpienie pokontrolne zespół orzekający 
komisji rozstrzygającej powinien mieć na 
uwadze jego całość. Dlatego korekty po-
winny objąć nie tylko treści wystąpienia 
pokontrolnego, do których kierownik jed-
nostki kontrolowanej zgłosił zastrzeżenia, 
ale także inne, logicznie i treściowo z nim 
powiązane. Mimo zatem niekwestionowa-
nia tych ustaleń w zastrzeżeniu, podlegają 
one stosownym zmianom, jeżeli wymaga 
tego spójność wystąpienia pokontrolnego 
jako całości76.
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Wyjątkowy charakter 
„kierunkowych” rozstrzygnięć komisji
Niezwiązanie zakresem orzekania na nie-
korzyść odwołującego się nie oznacza, że 
komisja rozstrzygająca może korygować 
wystąpienie pokontrolne dowolnie, według 
własnego uznania. Wykonując przypisaną 
jej weryfikacyjno-kontrolną funkcję, ko-
misja rozstrzygająca musi opierać się na 
zebranych dowodach. Zgodnie z przywoły-
wanym wielokrotnie art. 28 ust. 1 ustawy 
o NIK jednym z trzech celów postępowania 
kontrolnego jest rzetelne udokumento-
wanie ustalonego stanu faktycznego, tzn. 
poparcie go stosownymi, wystarczającymi, 
racjonalnymi i wiarygodnymi dowodami77. 
Jeżeli zespół orzekający nie dysponuje do-
wodami pozwalającymi wyjaśnić wszystkie 
wątpliwości związane z rozpatrywanymi 
zastrzeżeniami, to znaczy, że dotarł do 
granicy, której nie wolno mu przekroczyć 
(nec plus ultra78), stanowiącej odpowied-
nik zakazu reformationis in peius w innych 
postępowaniach. Zespół orzekający może 
zatem zmienić wystąpienie pokontrolne 
tylko wtedy, gdy zmiana jest oparta na sto-
sownych, rzetelnych, racjonalnych i wia-
rygodnych dowodach79.

Należy jednocześnie podkreślić, że 
wprowadzenie przez zespół orzekający do 
wystąpienia pokontrolnego zmian „kierun-
kowych”, tj. takich, których następstwem 

77 Czasownik „udokumentować” znaczy: „poprzeć coś dokumentami, dowodami, faktami, czynami, uzasadnić, 
stwierdzić coś na podstawie dokumentów lub ustalonych, stwierdzonych faktów, udowodnić” http://sjp.
pwn.pl/doroszewski/udokumentować.

78 „Ani kroku dalej”. 
79 „Należy uzyskać rzetelne, stosowne i racjonalne dowody kontroli na poparcie opinii i wniosków kontrolera 

dotyczących instytucji, programu działalności czy funkcji, które były przedmiotem kontroli” (standardy 
INTOSAI, s. 57, pkt 152). 

80 Zob. także: argumentacja w następnym rozdziale tego artykułu, dotycząca zasady sprawności postępowania 
kontrolnego (wraz z przypisem nr 86).

jest radykalna modyfikacja treści wystą-
pienia pokontrolnego (w tym także „na 
korzyść” jednostki kontrolowanej), będzie 
sytuacją wyjątkową. Po pierwsze, ryzyko 
popełnienia błędu w takich wypadkach 
jest mimo wszystko stosunkowo wysokie. 
Po drugie, wobec ograniczonej inicjaty-
wy dowodowej wyjaśnienie przez komi-
sję rozstrzygającą wszystkich wątpliwości 
związanych ze zgłoszonymi zastrzeżeniami 
może okazać się niemożliwe. Po trzecie, 
prowadzone przez komisję rozstrzygającą 
postępowanie dowodowe ma charakter 
wyłącznie uzupełniający. Zadaniem komi-
sji rozstrzygającej, przypisanym jej przez 
ustawodawcę, jest zweryfikowanie wystą-
pienia pokontrolnego w zakresie objętym 
zastrzeżeniami, a nie zbieranie dowodów 
i ustalanie stanu faktycznego80.

Zmiana wystąpienia w świetle 
zasad skargowości  
i ograniczonej kontradyktoryjności
Przeciwko orzekaniu przez komisję roz-
strzygającą „poza żądaniem” podnoszone 
są dwa argumenty. Zgodnie z pierwszym, 
zmiana wystąpienia pokontrolnego przez 
zespół orzekający może naruszać wynikające 
z art. 54 ust. 1 ustawy o NIK prawo kierow-
nika jednostki kontrolowanej do zgłoszenia 
zastrzeżeń do zmienionych ustaleń, ocen, 
uwag lub wniosków pokontrolnych. Według 
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drugiego taka zmiana może również naru-
szać zasadę kontradyktoryjności postępowa-
nia przed komisją rozstrzygającą, ponieważ 
uniemożliwia kierownikowi jednostki kon-
trolowanej odniesienie się do nowych treści 
wystąpienia pokontrolnego wprowadzonych 
przez komisję rozstrzygającą, co z punktu 
widzenia zasady prawdy materialnej może 
mieć negatywne konsekwencje81.

Argument dotyczący pierwszej kwestii 
wymierzony jest w rzeczywistości prze-
ciwko każdemu orzeczeniu zmieniającemu 
wystąpienie pokontrolne, bez względu na 
jego „kierunek”. Każde bowiem orzecze-
nie korygujące wystąpienie pokontrolne, 
jeżeli kierownik jednostki kontrolowanej 
nie sprecyzował zakresu i sposobu jego 
zmiany, jak i wtedy gdy to zrobił, ale ko-
rekta nieznacznie choćby odbiega od żą-
dania zawartego w zastrzeżeniu, zawiera 
element nowości, co w praktyce komisji 
rozstrzygającej jest stosunkowo częste82. 
Zgodnie z rozpatrywanym argumentem 
takie orzeczenie narusza prawo kierownika 

81 R. Padrak: Postępowanie kontrolne NIK …, op. cit., s. 229 (w tym kontekście autor proponuje użyć wyrażenia 
„zasada prawa do wysłuchania” zamiast – „zasada kontradyktoryjności”); E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: 
Rozpatrywanie zastrzeżeń …, op. cit., s. 28-29. 

82 Jest tak dlatego, że kierownicy jednostek kontrolowanych stosunkowo rzadko określają w zastrzeżeniach 
treść oczekiwanych przez nich zmian w wystąpieniu pokontrolnym (ustawa o NIK nie stawia takiego wymo-
gu), najczęściej w zastrzeżeniach nie ma jakichkolwiek wniosków w tym przedmiocie albo co najwyżej znaj-
duje się wniosek ogólnikowy – o uwzględnienie zastrzeżeń i wprowadzenie do wystąpienia pokontrolnego 
„stosownych zmian”.

83 Kontradyktoryjność, we właściwym tego słowa znaczeniu, jest cechą postępowania sądowego. W jednym 
z wyroków, dotyczącym postępowania cywilnego, Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił, że kontradyktoryjność 
postępowania oznacza, „że równouprawnione strony toczą spór przed bezstronnym sądem, którego werdyk-
towi obowiązane są się podporządkować. Z zasady sporności wynika wymóg, by obie strony miały zagwaran-
towaną jednakową możliwość obrony ich praw i interesów. Sprawa powinna być rozstrzygnięta przez sąd po 
przeprowadzeniu rozprawy i wysłuchaniu obu stron, które powinny mieć zapewnione prawo do wypowiedze-
nia się o faktach wysuwanych przez stronę przeciwną i dowodach przez nią powoływanych, w szczególności 
przez zgłaszanie żądań i wniosków, przedstawianie twierdzeń i dowodów oraz korzystanie ze środków za-
skarżenia” (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15.4.2009, SK 28/08, pkt. 4.2.; LEX nr 489768). Określanie 
postępowania kontrolnego jako kontradyktoryjnego, bez dodatkowego wyjaśnienia, jest w związku z tym 
mylące, podobnie jak mylące jest nazwanie „dwuinstancyjnym” dwuetapowego procesu opracowywania wy-
ników kontroli (zob. przypis nr 42). Można co najwyżej mówić o kontradyktoryjności ograniczonej, niezupeł-

jednostki kontrolowanej do zgłoszenia za-
strzeżeń. Na gruncie ustawy o NIK nie 
sposób się z tym argumentem zgodzić. 
Przeciwko jego przyjęciu przemawia prze-
pis art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, z które-
go jasno wynika, że kierownik jednostki 
kontrolowanej może zgłosić zastrzeżenia 
tylko jeden raz. Przepis ten stwierdza bo-
wiem, że do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego uchwałą zespołu orzekającego 
kierownikowi jednostki kontrolowanej nie 
przysługuje prawo do zgłoszenia zastrze-
żeń. Odmienne rozumienie tego prawa 
prowadziłoby do zanegowania dopuszczal-
ności dokonywania jakichkolwiek korekt 
w wystąpieniu pokontrolnym (także „na 
korzyść”), z wyjątkiem takich, które były-
by w pełni zgodne z żądaniem kierownika 
jednostki kontrolowanej.

Jeżeli chodzi o drugi argument, to należy 
zauważyć, że w postępowaniu kontrolnym 
oprócz zasady ograniczonej kontradykto-
ryjności83, która w postępowaniu w spra-
wie zastrzeżeń pełni ważną funkcję, gdyż 
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wspiera realizację zasady prawdy mate-
rialnej, obowiązuje również zasada spraw-
nego postępowania84. W praktyce zasady 
te ze sobą konkurują i nie zawsze możli-
we jest zapewnienie pełnej ich realizacji 
w postępowaniu przed komisją rozstrzy-
gającą. Żeby jednocześnie uczynić zadość 
zasadzie prawdy obiektywnej i służebnej 
wobec niej zasadzie ograniczonej kontra-
dyktoryjności komisja rozstrzygająca mu-
siałaby w omawianej sytuacji albo prze-
prowadzić pełne postępowanie dowodowe 
w zakresie objętym zastrzeżeniami, albo 
„skasować” kwestionowane w zastrzeże-
niach treści wystąpienia pokontrolnego 
zlecając jednocześnie jednostce kontrolnej 
ponowne przeprowadzenie postępowania 
w tej części lub jego uzupełnienie. Komisja 
rozstrzygająca nie ma jednakże takich kom-
petencji, może jedynie przeprowadzić uzu-
pełniający dowód z dokumentów (art. 61a 
ust. 4)85. Nieprzyznanie komisji rozstrzy-
gającej kompetencji w tym zakresie jest 
wymowne: świadczy o tym, że ustawo-
dawca dał pierwszeństwo zasadzie spraw-
nego postępowania. Jest to zrozumiałe, 

nej, „kadłubowej” i tylko na etapie postępowania przed komisją rozstrzygającą (zob. J. Jagielski: Kontrola 
administracji…, op. cit., s. 138, nb 318). Przejawem tej ograniczonej kontradyktoryjności jest prawo kie-
rownika jednostki kontrolowanej do kwestionowania wystąpienia pokontrolnego i udział (osobiście lub przez 
przedstawicieli) w posiedzeniu zespołu orzekającego z prawem do wypowiadania się co do twierdzeń strony 
przeciwnej, tj. jednostki kontrolnej, ale bez prawa do składania wniosków dowodowych. Inicjatywa dowodo-
wa (znacznie ograniczona) w postępowaniu w sprawie zastrzeżeń należy do zespołu orzekającego (art. 61a 
ust. 4 ustawy o NIK). To, że w praktyce kierownicy jednostek kontrolowanych często załączają dowody do 
zastrzeżeń, jest bez znaczenia; liczy się to, że ustawa o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej takiego 
prawa nie przyznaje (w kwestii kontradyktoryjności w postępowaniu kontrolnym zob. R. Padrak: Zasada 
kontradyktoryjności w postępowaniu kontrolnym, „Kontrola Państwowa”, nr 2/2001, s. 10-19). 

84 Art. 33 ust. 2 ustawy o NIK; zob. też: J. Jagielski: Kontrola administracji…, op. cit., s. 134.
85 W sprawie ograniczonej inicjatywy dowodowej komisji rozstrzygającej zob. W. Robaczyński: Wybrane 

zagadnienia postępowania dowodowego NIK…, op. cit., s. 11, 12-13, 22. 
86 Jednym z motywów nowelizacji ustawy o NIK była konieczność usprawnienia postępowania kontrolnego,  

m.in. przez skrócenie czasu trwania postępowania w sprawie zastrzeżeń (Druk Sejmowy nr 1349/VI, s. 2 
pkt 2.2., s. 4-6 pkt 3., s. 9 pkt 10. uzasadnienia projektu ustawy – o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli). 

87 Zob. przywołana w przypisie nr 59 uchwała SN 7 sędziów z 23.3.2011. 

jeżeli zważyć, że organy, na których zle-
cenie (Sejm lub jego organy) lub wniosek 
(Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów) 
NIK przeprowadza kontrole oczekują, 
że informację o ich wynikach otrzymają 
„w rozsądnym terminie”. Informacja o wy-
nikach kontroli, która trwałaby zbyt długo 
w stosunku do rozsądnych oczekiwań mo-
głaby się okazać nieaktualna, a w efekcie 
bezużyteczna dla jej adresatów86.

Dlatego ustawodawca przyjął rozwiąza-
nie kompromisowe, pozwalające osiągnąć 
względną równowagę między konkurują-
cymi zasadami postępowania kontrolne-
go, ale powodujące ryzyko niemożności 
urzeczywistnienia w pełni zasady prawdy 
materialnej87.

Instytucja zastrzeżeń 
a efektywność kontroli
Naiwnością byłoby sądzić, że przedstawio-
ne wyżej argumenty, przy braku ustawowej 
gwarancji ograniczającej prawo komisji roz-
strzygającej do wprowadzania w wystąpie-
niu pokontrolnym zmian „na niekorzyść” 
kontrolowanej jednostki, przekonałyby ich 
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kierowników do korzystania z przysługu-
jącego im prawa do zgłoszenia zastrzeżeń. 
Doświadczenie życiowe i zdrowy rozsądek 
podpowiadają, że wiedza o tym, iż zgłosze-
nie zastrzeżeń może spowodować zmiany 
w wystąpieniu pokontrolnym, które w ich 
ocenie będą dla jednostki kontrolowanej 
(lub dla nich osobiście) niekorzystne, 
utwierdziłaby ich w przekonaniu, żeby 
zastrzeżeń nie zgłaszać.

Z punktu widzenia celów kontroli i nie-
zależnie od jej skali byłoby to zjawisko 
niepożądane, ponieważ znacznie osłabi-
łoby funkcjonalność bardzo ważnego dla 
ostatecznych wyników kontroli procesu 
„zewnętrznej”88 weryfikacji wystąpienia 
pokontrolnego.

Problem ten wykracza poza sferę postę-
powania w sprawie zastrzeżeń, dotyczy 
całej kontroli i nie występuje wyłącznie 
w NIK; ma on wymiar uniwersalny i – jak 
wynika ze standardów kontroli INTOSAI 
– postrzegany jest jako istotne zagrożenie 
dla efektywności kontroli. Dlatego, w celu 
jego zneutralizowania, w międzynarodo-
wych standardach kontroli sformułowano 
szereg rekomendacji dla najwyższych or-
ganów kontroli89. Zgodnie ze standardami 
INTOSAI najwyższy organ kontroli, po-
zostając niezależny od jednostek kontro-
lowanych, powinien jednocześnie utrzy-
mywać z nimi skuteczną i właściwą komu-
nikację podczas całego procesu kontroli. 

88 Zob. przypis nr 42. 
89 Standardy kontroli NIK opracowano z uwzględnieniem także standardów kontroli INTOSAI (Podręcznik 

kontrolera. A.2. Standardy Kontroli Najwyższej Izby Kontroli, s. 4).
90 ISSAI 300 (s. 86, pkt 29.).
91 Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań na podstawie standardów kontroli INTOSAI i praktyki ISSAI 

3000 (Wyd. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2009, s. 111). 
92 ISSAI 300 (s. 23, pkt 51) oraz ISSAI 300 (s. 95, pkt 39).

Nawiązanie przyjaznych kontaktów sprzyja 
swobodnemu uzyskiwaniu informacji od 
jednostki kontrolowanej i w prowadze-
niu dyskusji w atmosferze wzajemnego 
szacunku i zrozumienia90. Według stan-
dardów dotyczących kontroli wykonania 
zadań rozwijanie dobrych i stosownych re-
lacji zewnętrznych jest często kluczowym 
czynnikiem przeprowadzania wydajnych 
i skutecznych kontroli programów publicz-
nych. Kontrola przebiega sprawniej i przy-
nosi lepsze wyniki, kiedy zespół kontrolny 
może liczyć na dobry kontakt i wzbudza 
zaufanie, zachowując w pełni profesjonalne 
podejście przez cały czas trwania kontroli91.

Standardy dużą wagę przywiązują do 
sposobu prezentacji wyników kontroli 
w sprawozdaniu końcowym. W tej spra-
wie zalecają, by przedstawiać je w spra-
wozdaniu końcowym w odpowiedni spo-
sób: jego treść powinna być zrozumiała 
i niedwuznaczna, pozbawiona niejasności 
i zawierać jedynie informacje, na popar-
cie których zebrano uzasadnione i istot-
ne dowody, jak również być obiektywna, 
sprawiedliwa i konstruktywna92.

Generalnie ze standardów płynie wnio-
sek, że środkiem prowadzącym do zneu-
tralizowania problemu, o którym była 
mowa wyżej, jest nawiązanie dobrych 
relacji z kontrolowaną jednostką i zdoby-
cie jej zaufania, jest to warunek sine qua 
non efektywnej kontroli.
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Zasady przekonywania 
i pogłębiania zaufania
W postępowaniu w sprawie zastrzeżeń 
komisja rozstrzygająca nie ma możliwo-
ści współpracy z jednostką kontrolowa-
ną w znaczeniu przyjętym w standardach 
INTOSAI. Ma jednak możliwość, z któ-
rej na miarę swoich możliwości stara się 
korzystać, odpowiedniego realizowania 
w postępowaniu w sprawie zastrzeżeń 
i przez swoje orzecznictwo zasad prze-
konywania oraz pogłębiania zaufania do 
najwyższego organu kontroli wśród kon-
trolowanych jednostek93. W tym dąże-
niu napotyka jednakże niejednokrotnie 
na trudność, której źródłem są przepisy 
ustawy o NIK dotyczące objęcia tajemnicą 
kontrolerską programu kontroli i tematyki 
kontroli, tj. dokumentów, według których 
przeprowadzana jest kontrola. Komisja 
rozstrzygająca jest związana treścią tych 
dokumentów na mocy art. 28a ust. 1 i 2 
ustawy o NIK. Programy kontroli zawierają 
m.in. cel kontroli, uzasadnienie jej podję-
cia, metodykę oraz zasady formułowania 
ocen (ogólnych i cząstkowych)94. W wy-
padku, gdy rozstrzygnięcie konkretnego 
zastrzeżenia opiera się na zasadach formu-
łowania ocen określonych w programie lub 
w tematyce kontroli, zespół orzekający 
ma znaczne trudności z uzasadnieniem 

93 Por. art. 8 i 11 k.p.a.
94 § 8 pkt. 2-8 i § 11 ust. 5 pkt. 2-5 przywołanego wcześniej zarządzenia nr 9/2012 Prezesa NIK (przypis nr 52). 
95 Standard ISSAI 300 zaleca, by kontrolerzy informowali jednostki kontrolowane o kluczowych aspektach 

kontroli, w tym o celu kontroli, pytaniach kontrolnych i przedmiocie kontroli (s. 86, pkt 29.); por. także:  
ISSAI 3000, pkt 5.2., s. 69 („Sprawozdanie z kontroli powinno być wiarygodne i przedstawiać cele, zakres, 
zastosowaną metodologię i wykorzystane źródła, jak również ustalenia, wnioski i zalecenia pokontrolne”). 

96 Raport z przeglądu partnerskiego Najwyższej Izby Kontroli. Grudzień 2012 (raport dostępny jest pod adre-
sem: <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/przeglad-partnerski>); komentarz do rekomendacji w: P. Banaś: 
Przegląd partnerski w NIK w 2012 roku, „Kontrola Państwowa” nr 3/2013, s. 21-30. 

97 Raport z przeglądu…, op. cit., s. 22-23 (rekomendacja # 6 w sprawie wzmocnienia dialogu z kontrolowanymi).

swojego orzeczenia. Nie może się w nim 
powołać wprost na program lub tematykę 
kontroli, nie naruszając tajemnicy kontro-
lerskiej. W konsekwencji możliwość prze-
konywania co do racji uzasadniających dane 
rozstrzygnięcie jest upośledzona, a kierow-
nik jednostki kontrolowanej może odebrać 
samo orzeczenie jako arbitralne95.

Jeżeli chodzi o spojrzenie na problem 
współpracy z jednostką kontrolowaną 
w postępowaniu kontrolnym Najwyższej 
Izby Kontroli z szerszej perspektywy, to 
cenne spostrzeżenia i rekomendacje w tej 
kwestii zawiera przeprowadzony w 2012 r. 
przegląd partnerski NIK96.

W ocenie członków zespołu przeglą-
dowego następstwem nowelizacji usta-
wy o NIK z 22 stycznia 2010 r. powinien 
być m.in. wzrost znaczenia dobrego, nie-
formalnego kontaktu z kontrolowanymi. 
Przedstawianie wyników kontroli na póź-
nym etapie zwiększa w ich ocenie ryzyko 
błędów i poważnych nieporozumień, jeżeli 
komunikacja przez cały czas trwania kon-
troli nie była dobra. Zespół przeglądowy 
zasugerował też NIK wzmocnienie dialogu 
i współpracy z kontrolowanymi w ujęciu 
całościowym. Izba mogłaby poprosić kon-
trolowanych o ogólną ocenę współpracy 
i w ten sposób uzyskać informację zwrot-
ną, jak odbierana jest praca NIK97. Zespół 
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przeglądowy zwrócił ponadto uwagę, że 
w wystąpieniach pokontrolnych Izby bar-
dzo rzadko pisze o pozytywnych ustale-
niach, podkreślając głównie negatywne98.

Wnioski
W postępowaniu w sprawie zastrzeżeń do 
wystąpienia pokontrolnego zakaz reforma-
tionis in peius nie ma zastosowania, ponie-
waż nie został on w ustawie o NIK expres-
sis verbis wyrażony. Wywodzenie jego 
obowiązywania w drodze wnioskowania 
z analogii nie jest dopuszczalne albowiem 
warunek jej stosowania, polegający na ist-
nieniu rzeczywistej luki w prawie, nie jest 
w tym wypadku spełniony. Ustawodawca 
nie wprowadził zakazu orzekania na nieko-
rzyść odwołującego się do ustawy o NIK, 
ponieważ celem postępowania kontrol-
nego nie jest rozstrzygnięcie o prawach 
i obowiązkach kontrolowanej jednostki. 
Wyniki tego postępowania prezentowane 
są w aktach o charakterze niewładczym, 
co oznacza, że nie wywierają wpływu na te 
prawa i obowiązki. Postępowanie w spra-
wie zastrzeżeń ma na celu weryfikację wy-
ników kontroli opisanych w wystąpieniu 
pokontrolnym, w tym przede wszystkim: 
ustalonego stanu faktycznego, ocen, uwag 
lub wniosków pokontrolnych, pod kątem 
celów kontroli określonych w art. 28 ust. 1 
ustawy o NIK. Zasadniczym zadaniem 
komisji rozstrzygającej jest zapewnienie 
formalnej i merytorycznej poprawności 

98 Raport z przeglądu partnerskiego…, op. cit., s. 28-29 (rekomendacja # 9 w sprawie zamieszczania 
w wystąpieniach pokontrolnych i informacjach większej liczby przykładów pozytywnych); zob. również: 
ISSAI 3000, s. 70 („Należy unikać prezentacji jednostronnych. Nawet jeżeli kontrola z samej swojej natury 
skupia się na brakach, zaletą sprawozdań z kontroli wykonania zadań jest to, że może się w nich znaleźć 
miejsce zarówno na pozytywne, jak i negatywne ustalenia i oceny”.). 

wystąpienia pokontrolnego w zakresie ob-
jętym zastrzeżeniami. Ma to podstawowe 
znaczenie z punktu widzenia odbiorców 
informacji o wynikach kontroli (organy 
władzy państwowej, obywatele). Dla osią-
gnięcia tego celu komisja rozstrzygająca jest 
uprawniona do zbadania treści wystąpienia 
pokontrolnego, do których zostały zgłoszo-
ne zastrzeżenia, w sposób wszechstronny, 
jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają, 
niezależnie od motywów podniesionych 
w uzasadnieniu zastrzeżeń. W wypadku 
stwierdzenia wadliwości kwestionowa-
nych treści, gdy pozwalają na to dowody 
zebrane w aktach kontroli lub uzyskane 
podczas rozpatrywania zastrzeżeń ‒ komi-
sja powinna dokonać koniecznych korekt 
treści wystąpienia pokontrolnego, w tym 
także treści, do których zastrzeżeń nie 
zgłoszono, jeżeli jest to niezbędne dla za-
chowania spójności dokumentu. Komisja 
rozstrzygająca jest uprawniona do wpro-
wadzenia do wystąpienia pokontrolnego 
również takich korekt, które w przeko-
naniu kontrolowanej jednostki są dla niej 
mniej korzystne w stosunku do wystą-
pienia pokontrolnego, do którego zgłosiła 
zastrzeżenia, i o których wprowadzenie 
w zastrzeżeniach nie wnosiła. Takie po-
stępowanie nie narusza uprawnienia kie-
rownika kontrolowanej jednostki do zgło-
szenia zastrzeżeń, ani zasady ograniczonej 
kontradyktoryjności. Możliwość zmiany 
wystąpienia pokontrolnego, która w ocenie 
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jednostki kontrolowanej będzie niekorzyst-
na, stwarza ryzyko, że kierownicy jedno-
stek kontrolowanych, z obawy przed tego 
rodzaju zmianą, nie będą korzystać z prawa 
do zgłoszenia zastrzeżeń, mimo dyspono-
wania argumentami przemawiającymi za 
wadliwością wystąpienia pokontrolnego 
w części lub nawet w całości. Byłoby to 
zjawisko niekorzystne z punktu widze-
nia celów kontroli, ponieważ wystąpie-
nie pokontrolne może być skorygowane 
tylko w postępowaniu, które wszczyna 
kierownik jednostki kontrolowanej. Żeby 
temu zapobiec, jednostka kontrolna po-
winna od początku kontroli dążyć do na-
wiązania i rozwijania dobrych stosunków 
z jednostką kontrolowaną, ponieważ są one 
kluczowe dla przeprowadzania wydajnej 

i skutecznej kontroli. Dążyć także należy 
do tego, żeby w wystąpieniu pokontrolnym 
nie koncentrować się wyłącznie na opisie 
stwierdzonych nieprawidłowości. W po-
stępowaniu w sprawie zastrzeżeń zespoły 
orzekające starają się w miarę możliwości 
stosować zasady przekonywania oraz po-
głębiania zaufania do Izby wśród kontrolo-
wanych, z tym że ich pełne urzeczywist-
nienie utrudniają przepisy ustawy o NIK 
dotyczące objęcia tajemnicą kontrolerską 
programu i tematyki kontroli.
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