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Ustawa o nIk w obowiązującym brzmie-
niu wyróżnia w art. 66 następujące ka-
tegorie pracowników nIk: a) prezes, 

wiceprezesi, dyrektor generalny (ścisłe kie-
rownictwo Izby); b) kontrolerzy; c) pracow-
nicy zatrudnieni na stanowiskach admini-
stracyjnych i obsługi. status pracowniczy 
poszczególnych kategorii pracowników jest 
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Znowelizowana ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli

Nawiązanie stosunku pracy 
na stanowisku kontrolerskim

Ustawa z  22 stycznia 2010  r. nowelizująca ustawę o  najwyższej Izbie 
kontroli wniosła istotne zmiany dotyczące regulacji stosunków pracy pra-
cowników działalności podstawowej Izby, określanych przez nią mianem 
kontrolerów. Zmiany w tym zakresie skoncentrowały się w rozdziale IV 
– „pracownicy nIk” oraz w dodanym, nowym rozdziale V – „odpowie-
dzialność dyscyplinarna mianowanych kontrolerów”. w jednym artykule 
nie sposób omówić, nawet z grubsza, całej tej problematyki, toteż ograni-
czę się do zagadnień związanych z powstaniem stosunku pracy kontrole-
ra, z położeniem akcentu na nowości wprowadzone ustawą nowelizującą.
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zróżnicowany; różnice występują też w ob-
rębie poszczególnych kategorii, zwłasz-
cza w grupie kontrolerów, ze względu na 
różne podstawy nawiązania stosunku pracy 
(umowa o pracę bądź mianowanie).

przepisy ustawy o nIk1 regulujące sto-
sunki pracy w Izbie stanowią przepisy 
szczególne w rozumieniu art. 5 kodeksu 
pracy2, co oznacza, że przepisy tego ko-
deksu stosuje się do stosunków pracy pra-
cowników nIk tylko w zakresie nieure-
gulowanym ustawą o nIk.

Ustawa o nIk, jako pragmatyka pra-
cownicza, nie musi być (i w niektórych 
sprawach nie jest, np. w kwestii rekom-
pensaty za pracę ponadwymiarową) bar-
dziej ani nawet tak samo korzystna dla 
objętych nią pracowników, jak kodeks 
pracy. w relacjach między tym kodek-
sem a pragmatykami nie obowiązuje bo-
wiem zasada uprzywilejowania (korzy-
ści) pracownika, o której mowa w art. 9 
ust. 2 i 3 k.p., lecz zasada lex specialis 
derogat legi generali.

Ustawa o nIk kompleksowo (chociaż 
niewyczerpująco) reguluje stosunki pracy 
członków ścisłego kierownictwa nIk oraz 
kontrolerów. status pracowniczy pozosta-
łych pracowników Izby jest w niej uregu-
lowany szczątkowo, toteż w szerokim za-
kresie stosuje się do nich (przez art. 5 k.p.) 
przepisy kodeksu pracy, podczas gdy do 
kontrolerów zastosowanie regulacji ko-
deksowej jest znacznie węższe.

należy zwrócić uwagę, że ustawa o nIk 
nie zawiera, w nieuregulowanych w niej 
sprawach ze stosunku pracy kontrole-
rów nIk, generalnego odesłania do usta-
wy o służbie cywilnej ani do ustawy o pra-
cownikach urzędów państwowych, mimo 
że charakter pracy kontrolerów wskazy-
wałby na większą celowość uzupełnia-
jącego stosowania do tej kategorii pra-
cowników tychże ustaw, aniżeli przepi-
sów kodeksu pracy. Do ustawy o służ-
bie cywilnej3 ustawa o nIk odsyła tylko 
w czterech kwestiach szczegółowych, do-
tyczących: a) uprawnień kontrolera zwią-
zanych z przeniesieniem go do innej kon-
trolnej jednostki organizacyjnej (art. 77 
ust. 5); b) sumowania okresów pracy wa-
runkujących prawo i wymiar dodatku sta-
żowego do wynagrodzenia (art. 81 ust. 2) 
i c) prawo do gratyfikacji jubileuszowych 
(art. 82 ust. 2) oraz d) uprawnień miano-
wanego kontrolera zwolnionego z pracy 
z powodu likwidacji lub reorganizacji kon-
trolnej jednostki organizacyjnej (art. 93 
ust. 1 pkt 2).

Wymagania kwalifikacyjne 
wobec kandydata na kontrolera
kontrolerami, według art. 66a ustawy 
o nIk, są wyłącznie pracownicy zatrud-
nieni na stanowiskach: 1) dyrektorów 
i 2) wicedyrektorów kontrolnych jedno-
stek organizacyjnych nIk (dalej w skrócie: 
„k.j.o.”), czyli departamentów i delegatur; 

1 DzU nr 227, poz. 1482; przepisy tej ustawy, dotyczące m.in. zmian w statusie prawnym pracowników NIK, 
weszły w życie 10.12.2010 r., z zastrzeżeniem art. 69e-69f, odnoszących się do konkursów na stanowi-
ska dyrektorskie, które – z mocy art. 14 przepisów przejściowych ustawy nowelizującej – weszły w życie 
1 stycznia 2013 r.

2 Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.); dalej w skrócie: „k.p.”.
3 Ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (DzU nr 227, poz. 1505 ze zm.).
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są to kierownicze stanowiska kontroler-
skie; 3) radców prezesa nIk; 4) dorad-
ców: prawnych, ekonomicznych i technicz-
nych; 5) głównych specjalistów i 6) specja-
listów kontroli państwowej (dalej: „kp.”); 
7-9) starszych inspektorów kp. – inspek-
torów kp. i młodszych inspektorów kp.

Co do zasady, tylko kontrolerzy przepro-
wadzają kontrole, chociaż zgodnie z art. 30 
ust. 1 zd. 2 ustawy o nIk, mogą je prze-
prowadzać również: prezes, wicepreze-
si i dyrektor generalny nIk, nienależący 
do grupy kontrolerów. Członkowie ści-
słego kierownictwa nIk w praktyce nie 
biorą udziału w przeprowadzeniu wła-
ściwych kontroli, natomiast współdecy-
dują o planie kontroli, decydują o podej-
mowaniu kontroli doraźnych, podpisują 
wystąpienia pokontrolne adresowane do  
naczelnych i centralnych organów pań-
stwowych. Żaden z pozostałych pracow-
ników nIk nie jest uprawniony do prze-
prowadzania kontroli.

Z całą pewnością można więc stwier-
dzić, że kontrolerzy, wraz z członkami ści-
słego kierownictwa nIk, są pracownika-
mi działalności podstawowej nIk.

w art. 67 ustawa określa warunki brze-
gowe, jakie musi spełnić kandydat do pracy 
w charakterze kontrolera. są to: 1) obywa-
telstwo polskie; 2) pełna zdolność do czyn-
ności prawnych i korzystanie z pełni praw 
publicznych; 3) niekaralność za przestęp-
stwo popełnione z winy umyślnej; 4) wyż-
sze wykształcenie; 5) stan zdrowia po-
zwalający na zatrudnienie na określonym 
stanowisku.

wymóg obywatelstwa polskiego ozna-
cza, że dostęp do stanowiska kontrole-
ra nIk jest – bez wyjątku – zamknięty 
dla cudzoziemców, podczas gdy na przy-
kład ustawa o służbie cywilnej dopusz-
cza – w ograniczonym zakresie – do pracy 
w korpusie służby cywilnej osoby niema-
jące obywatelstwa polskiego, lecz mające 
obywatelstwo państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub innego państwa, któ-
rego obywatelom, na podstawie umowy 
międzynarodowej lub prawa wspólnoto-
wego, przysługuje prawo do zatrudnienia 
w polsce i znające język polski – na stano-
wiskach, na których praca nie polega na 
bezpośrednim lub pośrednim wykony-
waniu władzy publicznej, ani na pełnie-
niu funkcji mających na celu ochronę ge-
neralnych interesów państwa.

nie jest natomiast prawną przeszkodą 
do zatrudnienia na stanowisku kontrolera 
posiadanie przez kandydata – obok oby-
watelstwa polskiego – także obywatelstwa 
innego państwa. Zgodnie bowiem z art. 3 
ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o obywatel-
stwie polskim4, obywatel polski posiada-
jący równocześnie obywatelstwo innego 
państwa jest traktowany przez władze rp 
jako wyłącznie polski obywatel.

pełną zdolność do czynności prawnych 
osiąga się (i posiada), z mocy art. 11 k.c., 
wraz z osiągnięciem pełnoletności, to jest 
ukończeniem 18 roku życia (kobieta co 
najmniej 16-letnia może ją uzyskać wyjąt-
kowo wcześniej, z mocy art. 10 kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, przez zawar-
cie małżeństwa), pod warunkiem braku 

4 DzU z 2012 r., poz. 161.
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dotyczącego jej prawomocnego orzecze-
nia sądu o ubezwłasnowolnieniu (całko-
witym bądź częściowym) bądź o ustano-
wieniu doradcy tymczasowego w postępo-
waniu sądowym o ubezwłasnowolnienie.

korzystanie z pełni praw publicznych 
oznacza brak dotyczącego danej osoby 
prawomocnego orzeczenia sądu oraz 
trybunału stanu o pozbawieniu danej 
osoby wszystkich lub niektórych praw 
publicznych lub o zakazie pełnienia nie-
których funkcji publicznych.

sąd karny może orzec pozbawienie praw 
publicznych jako środek karny, na pod-
stawie art. 39 kodeksu karnego (dalej 
„k.k.”), w razie skazania na karę pozba-
wienia wolności na czas nie krótszy niż 
3 lata za przestępstwo popełnione z mo-
tywów zasługujących na szczególne po-
tępienie. pozbawienie (całkowite) praw 
publicznych obejmuje: utratę czynnego 
i biernego prawa wyborczego do organów 
władzy publicznej, organów samorządu 
zawodowego lub gospodarczego; utratę 
prawa do udziału w wymiarze sprawiedli-
wości oraz pełnienia funkcji w organach 
i instytucjach państwowych i samorządu 
terytorialnego lub zawodowego; utratę po-
siadanego stopnia wojskowego; utratę or-
derów, odznaczeń i tytułów honorowych 
oraz zdolności do ich odzyskania w okre-
sie trwania pozbawienia praw.

pozbawienie praw publicznych orzeka 
się w latach – od roku do 10 lat. Jeżeli prze-
pis szczególny nie stanowi inaczej, obo-
wiązuje ono od dnia uprawomocnienia się 

wyroku. okres, na który orzeczono ten 
środek karny, nie biegnie w czasie odby-
wania kary pozbawienia wolności, cho-
ciażby orzeczonej za inne przestępstwo 
(art. 43 k.k.).

pełni praw publicznych nie ma również 
ten, komu trybunał stanu wymierzył, 
na podstawie art. 25 ustawy z 26 marca 
1982 r. o trybunale stanu5, za czyn niebę-
dący przestępstwem – łącznie lub osobno  
– następujące kary: utratę praw wybor-
czych, zakaz zajmowania stanowisk kie-
rowniczych lub pełnienia funkcji związa-
nych ze szczególną odpowiedzialnością 
w organach państwowych i w organiza-
cjach społecznych, utratę orderów, odzna-
czeń i tytułów honorowych oraz zdolno-
ści do ich odzyskania, bądź pozbawienie  
mandatu poselskiego. kary dotyczące utra-
ty praw i zakazów są orzekane na czas od 
2 do 10 lat.

przeszkodą do zatrudnienia na stano-
wisku kontrolera może być też orzeczo-
ny prawomocnie przez sąd środek karny 
w postaci zakazu zajmowania określone-
go stanowiska lub wykonywania określo-
nego zawodu (art. 39 pkt 2 k.k.).

kontrolerem nie może być osoba ukarana 
(prawomocnym wyrokiem) za przestęp-
stwo popełnione z winy umyślnej. należy 
się zgodzić z autorami komentarza do zno-
welizowanej ustawy o nIk, że przez poję-
cie umyślnego przestępstwa należy rozu-
mieć też umyślne przestępstwo skarbowe6, 
mimo że na przykład ustawa o służbie cy-
wilnej w art. 4 ust. 3 wyraźnie wymienia 

5 DzU z 1993 r., nr 38, poz. 172 ze zm.
6 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, 

Warszawa 2010, s. 222.
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umyślne przestępstwo i umyślne przestęp-
stwo skarbowe. Za taką (celowościową) 
wykładnią tego przepisu przemawia jego 
ratio legis – niedopuszczenie do pełnie-
nia funkcji kontrolera osoby, która dopu-
ściła się jakiejkolwiek zbrodni lub umyśl-
nego występku. nie jest, co do zasady, 
przeszkodą do zatrudnienia na stanowi-
sku kontrolera skazanie za przestępstwo 
nieumyślne lub za wykroczenie.

skazanie za przestępstwo umyślne prze-
staje być (formalnoprawną) przeszkodą 
do zatrudnienia na stanowisku kontrole-
ra po jego zatarciu. w myśl art. 106 k.k., 
z chwilą zatarcia skazania uważa się je 
za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się  
z rejestru skazanych. potwierdzeniem speł-
nienia warunku niekaralności za przestęp-
stwo popełnione z winy umyślnej jest ne-
gatywna odpowiedź na zapytanie o karal-
ność, skierowane do krajowego rejestru 
karnego7.

Zwraca uwagę to, że ustawa o nIk 
nie wymienia wśród warunków brzego-
wych zatrudnienia na stanowisku kon-
trolera szczególnych kwalifikacji moral-
nych w postaci „nieposzlakowanej opinii” 
(jak np. ustawa o służbie cywilnej) bądź 
„nieskazitelnego charakteru” (jak ustawa 
o ustroju sądów powszechnych). nie ulega 
jednak wątpliwości, że to, czy kandydat 
na kontrolera przestrzegał w dotychczaso-
wym swoim życiu zawodowym i publicz-
nym, a w pewnym zakresie także – pry-
watnym, zasad moralnych uznawanych 
powszechnie w naszym społeczeństwie 

za obowiązujące, a także dobrych obycza-
jów, nie jest bez znaczenia przy jego za-
trudnieniu.

należy jeszcze zwrócić uwagę, że do-
datkowe wymaganie kwalifikacyjne, 
dotyczące wyłącznie osób urodzonych 
przed 1 sierpnia 1972 r., wynika z usta-
wy z 18 października 2006 r. o ujawnia-
niu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 
oraz treści tych dokumentów8. Zgodnie 
z art. 5 ust. 2 i ust. 7 w zw. z art. 4 ust. 2 
tej ustawy, kandydat na kontrolera nIk 
powinien przedłożyć prezesowi nIk ak-
tualne urzędowe potwierdzenie, wydane 
w formie zaświadczenia przez dyrektora 
właściwego oddziału Instytutu pamięci 
narodowej (Ipn), w przedmiocie istnie-
nia w archiwach Ipn dotyczących jego 
osoby dokumentów organów bezpieczeń-
stwa państwa z lat 1944–1990. w przy-
padku gdy objęcie funkcji publicznej ma 
nastąpić na podstawie (między innymi) 
mianowania lub umowy o pracę, dokona-
nie każdej z tych czynności jest dopusz-
czalne jedynie po uprzednim przedło-
żeniu przez tę osobę właściwemu orga-
nowi (tu – prezesowi nIk) urzędowego 
potwierdzenia (zaświadczenia), o któ-
rym mowa.

osoba, która w dniu wejścia w życie 
ustawy lustracyjnej była zatrudniona na 
stanowisku kontrolera nIk, była zobo-
wiązania (przez art. 56 ustawy) do wystą-
pienia w ciągu 3 miesięcy od jej wejścia 
w życie z prośbą o wydanie zaświadczenia. 

7 Ustawa z 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (DzU nr 50, poz. 580, ze zm.).
8 DzU z 2006 r., nr 218, poz. 1592; zwana potocznie „ustawą lustracyjną”.
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Jeżeli kandydat nie wypełnił tego obo-
wiązku, prezes nIk powinien zawiado-
mić o tym Ipn, a ten – wszcząć z urzę-
du postępowanie w sprawie wydania za-
świadczenia.

należy dodać, że kandydat na kontro-
lera może być członkiem partii politycz-
nej, musi jednak zrezygnować z tego człon-
kostwa niezwłocznie po zatrudnieniu, ze 
względu na treść art. 74 ust. 1 ustawy.

Ustawa wymaga od kandydata na kon-
trolera wyższego wykształcenia. wyższe 
wykształcenie ma w polsce ten, kto uzy-
skał jeden z następujących tytułów zawo-
dowych: magistra, magistra inżyniera,  
magistra sztuki, magistra pielęgniarstwa, 
magistra położnictwa, lekarza, lekarza sto-
matologa, lekarza weterynarii bądź inży-
niera lub licencjata (nadawane po ukończe-
niu studiów I stopnia, niemagisterskich), 
potwierdzony odpowiednim dyplomem9.

nie ma wyższego wykształcenia ten, 
kto uzyskał tylko tak zwane absoluto-
rium, czyli złożył przepisane regulami-
nem studiów egzaminy, zaliczył zajęcia 
teoretyczne i praktyczne, lecz nie złożył 
egzaminu dyplomowego i nie uzyskał ty-
tułu zawodowego.

rodzaj wykształcenia wyższego (dzie-
dzina wiedzy) nie ma w zasadzie znacze-
nia prawnego, z wyjątkiem kandydatów 
na doradcę prawnego.

szczegółowe wymagania co do kwalifi-
kacji wymaganych od kandydata na kon-
trolera określa – wydane na podstawie 

art. 97 ustawy – zarządzenie Marszałka 
sejmu z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wy-
nagradzania pracowników najwyższej Izby 
kontroli10. obok wyższego wykształcenia, 
przepisy te wymagają określonej liczby lat 
pracy zawodowej. wyjątkowo, na stano-
wisko doradcy prawnego wymaga się wy-
kształcenia określonego rodzaju – wyższe-
go prawniczego lub wyższego administra-
cyjnego II stopnia.

kandydat na kontrolera (i kontroler) po-
winien mieć stan zdrowia pozwalający na 
zatrudnienie na określonym stanowisku. 
Ustawa nie określa konkretnych wyma-
gań dotyczących stanu zdrowia, pozosta-
wiając to ocenie lekarza, który powinien 
przy dokonywaniu tej oceny mieć na uwa-
dze obowiązki przywiązane do konkret-
nego stanowiska kontrolerskiego.

przed zatrudnieniem stan zdrowia kan-
dydata jest sprawdzany w toku wstępnych 
badań lekarskich, które są przeprowadzane 
na podstawie art. 229 k.p., na koszt praco-
dawcy. w czasie trwania stosunku pracy 
kontroler, jak każdy pracownik, podlega 
okresowym badaniom lekarskim. w przy-
padku gdy był niezdolny do pracy z powodu  
choroby dłużej niż 30 dni, przed dopusz-
czeniem go do pracy po tej niezdolności 
musi przejść badania kontrolne, mające na 
celu ustalenie zdolności do pracy na do-
tychczasowym stanowisku. Zakres i tryb 
przeprowadzenia tych badań lekarskich 
reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia 
i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. 

9 Określa je rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19.12.2009 r. w sprawie rodzajów ty-
tułów zawodowych, nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych 
przez uczelnie (DzU z 2009 r., nr 11, poz. 61, ze zm.).

10 MP nr 79, poz. 803 ze zm.
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w sprawie przeprowadzenia badań lekar-
skich pracowników, zakresie profilaktycz-
nej opieki zdrowotnej nad pracownikami 
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do 
celów przewidzianych w kodeksie pracy11.

Nabór kandydatów na 
stanowiska kontrolerskie
Znowelizowana ustawa o nIk przewi-
duje w art. 69a ust. 1 nabór kandydatów 
na stanowiska kontrolerskie, z wyłącze-
niem stanowisk dyrektorów i wicedyrek-
torów k.j.o. (dalej: „stanowisk dyrektor-
skich”), „w drodze otwartego i konkur-
sowego postępowania kwalifikacyjnego”  
(art. 69a-69d) oraz obsadzanie stano-
wisk dyrektorskich w drodze konkursu 
wewnętrznego (art. 69e-69g).

przepis art. 69a ust. 1 nie jest jedno-
znaczny. Można go rozumieć w ten spo-
sób, że stanowiska kontrolerskie obsadza 
się wyłącznie w drodze naboru, a więc za-
trudniony już kontroler, jeżeli ma przejść 
na inne (niedyrektorskie) stanowisko kon-
trolerskie, powinien wziąć udział jako kan-
dydat w tym naborze (tak jest nota bene 
obecnie w szkolnictwie wyższym, gdzie 
jednak wynika to jednoznacznie z usta-
wy). Inny sposób rozumienia tego prze-
pisu zakłada, że dotyczy on wyłącznie za-
trudnienia w Izbie osoby z zewnątrz (także 
takiej, która wcześniej była zatrudniona 
w nIk w charakterze kontrolera, lecz 
przestała pracować w Izbie) i nie wyłą-
cza możliwości obsadzenia stanowisk kon-
trolerskich (z wyłączeniem, oczywiście, 

dyrektorskich) w drodze „przesunięć” we-
wnątrz korpusu kontrolerskiego, decyzją 
prezesa nIk, za zgodą kontrolera. Moim 
zdaniem, należy przyjąć tę drugą inter-
pretację, bardziej racjonalną i sprzyjającą 
ukształtowaniu się wewnętrznej ścieżki 
awansu w Izbie12.

Możliwość ta nie występuje w odnie-
sieniu do pracownika nIk niebędącego 
kontrolerem, chociażby spełniał wyma-
gania stawiane kandydatom na kontrole-
rów, gdyż mogłoby to prowadzić do ob-
chodzenia przepisów o obowiązkowym 
otwartym i konkurencyjnym naborze. 
nie ma przy tym znaczenia prawnego to, 
że wcześniej taki pracownik był zatrud-
niony w charakterze kontrolera, jakkol-
wiek może się to wydawać nieracjonal-
ne w przypadku, gdy uczestniczył on już 
wcześniej w naborze na stanowisko kon-
trolera i przerwa w pracy kontrolerskiej 
nie była długa. naborem są, oczywiście, 
objęci także kandydaci, którzy chcą być 
zatrudnieni jako kontrolerzy w niepełnym 
wymiarze czasu pracy.

o przeprowadzeniu naboru decyduje 
prezes nIk, gdy uzna to za potrzebne.

postępowanie kwalifikacyjne prowa-
dzone w ramach naboru powinno służyć 
sprawdzeniu, czy kandydat spełnia warun-
ki ustawowe oraz dodatkowe wymagania 
wynikające z opisu stanowiska (np. doty-
czące określonego rodzaju wykształcenia 
lub znajomości języków obcych), oraz wy-
łonieniu kandydata, który spełnia je w naj-
wyższym stopniu.

11 DzU nr 69, poz. 332 ze zm.
12 Taką interpretację przyjęli E. Jarzęcka-Siwik i B. Skwarka w: Najwyższa Izba Kontroli... op. cit., 

s. 230 i 231.
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nabór na stanowiska kontrolerskie został 
uregulowany na wzór ustawy o służbie cy-
wilnej. ogłoszenie o naborze powinno być 
upublicznione, w szczególności (można więc 
dodatkowo i w inny sposób) przez umiesz-
czenie go we wszystkich jednostkach orga-
nizacyjnych nIk w miejscu powszechnie 
dostępnym oraz w Biuletynie Informacji 
publicznej (BIp) i powinno zawierać treść 
określoną w ustawie. Informacje dotyczą-
ce kandydatów, w zakresie objętym treścią 
ogłoszenia o naborze, są jawne (art. 69b 
ustawy). termin składania dokumentów 
określony w ogłoszeniu nie może być krót-
szy niż 14 dni od ukazania się ogłoszenia 
w BIp (art. 69d ustawy).

prezes nIk powinien określić, w dro-
dze zarządzenia (podlegającego publika-
cji w BIp), „szczegółowe zasady” prze-
prowadzania naboru, w tym sposób jego 
prowadzenia i oceny wiedzy oraz kwali-
fikacji kandydatów. Zarządzenie to, jako 
akt prawa wewnętrznego, może regulo-
wać tylko kwestie techniczno-organiza-
cyjne naboru, nie może natomiast zmie-
niać ani uzupełniać regulacji ustawowych 
dotyczących wymagań kwalifikacji i sa-
mego naboru.

niezbyt precyzyjny jest przepis art. 69c, 
dotyczący informacji o wynikach nabo-
ru. według ust. 1 tego przepisu, w ter-
minie 14 dni od dnia zakończenia nabo-
ru (tj. zakończenia postępowania kwalifi-
kacyjnego) powinna zostać podana do pu-
blicznej wiadomości „lista osób zakwali-
fikowanych do pracy” w wyniku naboru 
– w taki sam sposób jak ogłoszenie o na-
borze. wynika z tego, że podmiot prze-
prowadzający postępowanie kwalifikacyj-
ne powinien umieścić na tej liście wszyst-
kich kandydatów, co do których uznał, że 

spełniają wymagania „określone w ogło-
szeniu o naborze”. „Zakwalifikowanie do 
pracy” w wyniku tego postępowania nie 
oznacza jednak ani nawiązania stosunku 
pracy, ani roszczenia zakwalifikowanych 
osób o zatrudnienie. o tym, który lub któ-
rzy zakwalifikowani kandydaci zostaną 
zatrudnieni, decyduje prezes Izby, który 
może również nie zatrudnić nikogo.

przepis art. 69c ust. 2 ustawy naka-
zuje ponadto udostępnić w BIp – przez 
okres co najmniej 3 miesięcy – informa-
cję „o wyniku naboru”, nie określając tre-
ści tej informacji (inaczej niż np. usta-
wa o służbie cywilnej). należy przyjąć, 
że chodzi o informację o osobie lub oso-
bach, które zostały zatrudnione w Izbie 
w wyniku naboru na określone stanowi-
sko kontrolera albo o tym, że nikt nie zo-
stał zatrudniony.

Zarządzenie o upowszechnieniu listy za-
kwalifikowanych kandydatów oraz o pu-
blikacji informacji o wynikach naboru po-
winien wydać prezes nIk.

Nawiązanie stosunku pracy 
z kontrolerem
Umowa o pracę

stosunek pracy z kontrolerem, według 
art. 68 ust. 1 ustawy, nawiązuje się, co 
do zasady, na podstawie mianowania, które 
powinno być jednak poprzedzone zatrud-
nieniem na podstawie umowy o pracę na 
czas nie dłuższy niż 3 lata (art. 68 ust. 1 
ustawy).

Ustawa (inaczej niż np. ustawa o służbie 
cywilnej) nie określa minimalnego okresu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
sądzę, że powinien to być okres wystar-
czający na odbycie aplikacji kontrolerskiej 
i złożenie egzaminu kontrolerskiego.
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na podstawie umowy o pracę – bez ogra-
niczenia czasowego – zatrudnia się też kon-
trolerów w niepełnym wymiarze czasu 
pracy. Ustawa nie określa jakichś szcze-
gólnych przesłanek zatrudnienia kontro-
lera na niepełny etat ani też minimalne-
go i maksymalnego wymiaru jego czasu 
pracy (części etatu), pozostawiając to w ge-
stii stron stosunku pracy. Moim zdaniem, 
jest to dość niebezpieczna „furtka”, umoż-
liwiająca zatrudnianie przez bliżej nieokre-
ślony czas na stanowiskach kontrolerskich 
także osób, które nie mają za sobą aplika-
cji kontrolerskiej i zdanego egzaminu kon-
trolerskiego oraz mających nietrwałą pod-
stawę zatrudnienia, niesprzyjającą nieza-
leżności kontrolera.

nie można wykluczyć, że umowa o pracę 
na stanowisku kontrolerskim w wymiarze 
czasu pracy zbliżonym do pełnego ustawo-
wego wymiaru (np. 9/10 etatu), bez szcze-
gólnego uzasadnienia, na przykład w po-
staci posiadania specjalnych kwalifikacji, 
mogłaby być uznana za czynność prawną 
mającą na celu obejście ustawy (przepisów 
art. 68 ustawy o nIk dotyczących mia-
nowania), o której mowa w art. 58 § 1 k.c.

okres zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę powinien być wykorzystany na od-
bycie aplikacji kontrolerskiej i sprawdzenie 
predyspozycji pracownika do pracy kontro-
lerskiej przed związaniem się z nim na stałe 
mianowaniem. Umowa o pracę nie zosta-
ła uregulowana w ustawie o nIk, toteż na 
mocy art. 5 k.p. – należy stosować w zakresie 
trybu jej zawarcia, formy i rodzajów przepi-
sy kodeksu pracy, a w sprawach w nim nie-
uregulowanych – przez art. 300 k.p. – od-
powiednio przepisy kodeksu cywilnego.

Umowę o pracę z kontrolerem można za-
wrzeć na czas określony – na maksymalny 

okres 3 lat, bądź na krótsze okresy, nie-
przekraczające łącznie 3 lat. w tym ostat-
nim przypadku należy pamiętać o art. 251 
k.p., który stanowi, że zawarcie kolejnej 
umowy o pracę na czas określony jest 
równoznaczne w skutkach z zawarciem 
umowy o pracę na czas nieokreślony, je-
żeli poprzednio strony dwukrotnie zawar-
ły umowę o pracę na czas nieokreślony na 
następujące po sobie okresy, bez przerwy 
albo z przerwą nieprzekraczającą 1 mie-
siąca. przy tym przedłużenie czasu trwa-
nia umowy jest traktowane jako zawarcie 
nowej umowy.

Do sekwencji trzech umów, o których 
mowa w art. 251 k.p., nie wlicza się umów 
o pracę na zastępstwo oraz umów o pracę 
o charakterze dorywczym lub sezonowym. 
te ostatnie nie wchodzą w grę na stanowi-
sku kontrolerskim, natomiast można roz-
ważać (raczej teoretycznie) zatrudnienie 
kontrolera na podstawie umowy o pracę na 
zastępstwo kontrolera nieobecnego przez 
dłuższy czas, jeżeli założymy, że jest to 
szczególny rodzaj umowy o pracę na czas 
określony. Uważam jednak, że nie jest to do-
puszczalne, ze względu na skrajną nietrwa-
łość tego rodzaju umowy o pracę. Zawarcie 
umowy na zastępstwo wymagałoby, zresz-
tą, także poprzedzenia procedurą naboru, 
co czyni ją mało przydatną w sytuacji, gdy 
potrzeba zastępstwa powstaje nagle.

w umowie o pracę zawartej na czas okre-
ślony dłuższy niż 6 miesięcy można (za 
obopólną zgodą) zamieścić klauzulę o do-
puszczalności jej rozwiązania za wypowie-
dzeniem, z zachowaniem 2-tygodniowego 
okresu wypowiedzenia, (bez obowiązku 
uzasadniania wypowiedzenia, art. 33 k.p.).

każda z umów o pracę, o których wyżej 
mowa, może być poprzedzona umową 
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o pracę na okres próbny nie dłuższy niż 3 
miesiące (art. 25 § 2 k.p.).

Umowa o pracę z kontrolerem zatrud-
nianym na podstawie umowy o pracę ze 
względu na niepełny wymiar czasu pracy 
może być zawarta na czas określony (tyle 
że bez ograniczenia czasu jej trwania do 
3 lat) na wyżej przedstawionych zasadach 
bądź na czas nieokreślony, z możliwością 
poprzedzenia każdej z tych umów zatrud-
nieniem na okres próbny.

Umowę o pracę z kontrolerem powi-
nien zawrzeć prezes nIk, jako organ pra-
codawcy w rozumieniu art. 3 k.p.; może 
on jednak upoważnić do zawierania takich 
umów inną osobę, w szczególności wice-
prezesa lub dyrektora generalnego Izby.

Mianowanie

właściwą podstawą stosunku pracy kon-
trolera jest mianowanie. poza spełnieniem 
przez kandydata przesłanek brzegowych 
i innych wymagań kwalifikacyjnych okre-
ślonych w przepisach o wynagrodzeniu, 
mianowanie jest uzależnione od odbycia 
aplikacji kontrolerskiej i zdania egzami-
nu aplikacyjnego (kontrolerskiego) przed 
komisją egzaminacyjną powołaną przez 
prezesa nIk. aplikacja kontrolerska ma 
na celu teoretyczne i praktyczne przygo-
towanie kontrolera do wykonywania i nad-
zorowania czynności kontrolnych.

Ustawa w brzmieniu sprzed noweliza-
cji zezwalała prezesowi nIk na mianowa-
nie kontrolera bez uprzedniego zawarcia 
z kandydatem umowy o pracę, a także bez 
odbycia aplikacji kontrolerskiej, w przy-
padkach uzasadnionych kwalifikacja-
mi lub praktyką zawodową kandydata. 
w wyniku nowelizacji ta możliwość zo-
stała wyeliminowana, jak sądzę, z obawy, 

że mogła stanowić furtkę do „szybkich” 
mianowań z powodów pozamerytorycz-
nych. Uzasadnieniem tego rozwiązania 
było pozyskiwanie do pracy kontrolerskiej 
wysoko kwalifikowanych osób z dużym 
doświadczeniem zawodowym, na przy-
kład pracowników po prawniczej aplika-
cji państwowej lub korporacyjnej, których 
obowiązkowa aplikacja kontrolerska i nie-
pewne wstępne zatrudnienie na podsta-
wie umowy o pracę mogą zniechęcać do 
podjęcia pracy w Izbie.

Ustawa nie przewiduje żadnej specjal-
nej procedury poprzedzającej mianowa-
nie, takiej jak postępowanie kwalifikacyj-
ne przed mianowaniem w służbie cywil-
nej (dalej: „sc.”), mimo że tam również 
mianowanie jest poprzedzone zatrudnie-
niem na podstawie umowy o pracę i służ-
bą przygotowawczą, kończącą się egza-
minem. Istotna różnica polega jednak na 
tym, że ustawa o sc. określa minimalny 
okres zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę wymagany do mianowania, a usta-
wa o nIk – maksymalny okres takiego za-
trudnienia.

odbycie aplikacji i złożenie (z wynikiem 
pozytywnym) egzaminu kontrolerskie-
go w czasie zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę nie gwarantuje miano-
wania. Decyzję o mianowaniu podejmu-
je, według swego uznania, prezes nIk, 
który nie może tego uprawnienia scedo-
wać na inną osobę, gdyż ustawa wskazu-
je expressis verbis na niego.

niedopuszczalne jest, co do zasady, dal-
sze zatrudnienie kontrolera po upływie 
3 lat na podstawie umowy pracę, chyba że 
będzie to zatrudnienie w niepełnym wy-
miarze czasu pracy. nie jest jednak wy-
kluczone, że zawarcie przez prezesa nIk 
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umowy o pracę z kontrolerem, który złożył 
egzamin kontrolerski, po upływie 3-let-
niego okresu zatrudnienia, w pełnym wy-
miarze czasu pracy, może zostać uznane 
przez sąd, w razie sporu, za mianowanie13.

akt mianowania powinien określać: 
imię i nazwisko kontrolera, datę miano-
wania, stanowisko służbowe i jednostkę 
organizacyjną, składniki i wysokość wy-
nagrodzenia oraz – oczywiście – podpis 
prezesa nIk. aby akt mianowania spo-
wodował nawiązanie stosunku pracy, ko-
nieczne jest wyrażenie na to zgody przez 
osobę mianowaną. Może ona być wyra-
żona przed mianowaniem – w postaci pi-
semnego wniosku (podania) o mianowa-
nie, albo ex post przez przyjęcie miano-
wania, potwierdzone na piśmie.

akt mianowania dokonany przez pod-
miot państwowy jest, moim zdaniem, de-
cyzją administracyjną, do której w spra-
wach nieuregulowanych w pragmatyce pra-
cowniczej i w kodeksie pracy należy stoso-
wać właściwe przepisy kodeksu postępo-
wania administracyjnego14. Jednakże sąd 
najwyższy od drugiej połowy lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku prezentuje tezę, że 
mianowanie (poza żołnierzami zawodo-
wymi i funkcjonariuszami służb mundu-
rowych) nie jest decyzją administracyjną, 

lecz jednostronną czynnością prawa pracy, 
do której w sprawach nieuregulowanych 
w prawie pracy należy stosować, przez 
art. 300 k.p., przepisy kodeksu cywilne-
go o czynnościach prawnych15.

przy mianowaniu (moim zdaniem, 
przed wręczeniem mu aktu mianowania) 
kontroler powinien złożyć ustnie, przed 
prezesem nIk, ślubowanie o treści okre-
ślonej w art. 70 ust. 1 ustawy, które na-
stępnie powinien potwierdzić na piśmie. 
w razie odmowy złożenia ślubowania, 
która oznacza w istocie odmowę objęcia 
stanowiska, nie może dojść do mianowania.

Mianowanie oznacza nawiązanie stosun-
ku pracy na czas nieokreślony (z zastrze-
żeniem odrębnej regulacji dotyczącej sta-
nowisk dyrektorskich), co wiąże się z dość 
silną stabilizacją stosunku pracy16. Z dru-
giej strony, mianowany kontroler zostaje 
poddany okresowemu ocenianiu kwalifika-
cyjnemu oraz odpowiedzialności dyscypli-
narnej. w pozostałym zakresie, zwłaszcza 
gdy chodzi o obowiązki pracownika, jego 
status pracowniczy nie różni się istotnie 
od stosunku pracy kontrolera zatrudnio-
nego na podstawie umowy o pracę.

szczególną ścieżką do zatrudnienia 
w nIk w charakterze kontrolera jest 
przeniesienie na takie stanowisko członka 

13 Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 17.11.1997 r., I PKN 360/97 (OSP z 1999 r., nr 1, poz. 15); Lex 
33475.

14 Tak NSA w wyrku z 24.09.1991 r., II SA 746/91 (OSP 1993, nr 9, poz. 175), a także np. J. Jagielski, 
K. Rączka: Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 2001, s. 141.

15 Uchwała SN z 3.04.1997 r., II ZP 14/94 (OSP 1998, nr 4, poz. 179; z krytyczną glosą T. Liszcz) oraz wy-
rok SN z 23.11.2004 r., I PK 35/04 (OSNP 2005, nr 11, poz. 160; w doktrynie np. J. Stelina: Charakter 
prawny stosunku pracy z mianowania, Gdańsk 2006, s. 102 i n.

16 Sąd Najwyższy w wyroku z 26.04.2005 r., I PK 161/04 (OSNP 2006, nr 1-2, poz. 7) stwierdził, że „jest to 
cecha istotna ze względu na to, że zatrudnienie na tej podstawie stosowane jest często wobec pracowni-
ków, którzy wykonują zadania wymagające pewnej niezależności, a w każdym razie niepodatności na oba-
wę o utratę miejsca pracy”.
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korpusu służby cywilnej w rozumieniu 
ustawy o służbie cywilnej (pracownika 
bądź urzędnika sc.) w drodze „porozumie-
nia pracodawców”, na podstawie art. 68a 
ustawy o nIk. przeniesienie to odbywa 
się poza procedurą naboru, nie zwalnia 
natomiast przeniesionej osoby od wstęp-
nego zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę oraz obowiązku odbycia aplikacji 
kontrolerskiej i zdania egzaminu kontro-
lerskiego jako warunku mianowania. nie 
zapewnia też mianowania w nIk po speł-
nieniu tych warunków, nawet gdy prze-
niesiony został mianowany urzędnik sc. 
Z tego względu i z uwagi na bardzo trud-
ne do przejścia postępowanie kwalifika-
cyjne przed mianowaniem w służbie cy-
wilnej mało prawdopodobne wydaje się, 
aby mianowany urzędnik sc. zdecydował 
się na przeniesienie do nIk na takich wa-
runkach. w praktyce może to interesować 
tylko zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę pracowników sc. „porozumienie 
pracodawców” o przeniesieniu członka kor-
pusu sc. do nIk powinien zawrzeć prezes 
nIk (lub upoważniona przez niego osoba) 
z dyrektorem generalnym właściwego urzę-
du administracji rządowej, oczywiście za 
zgodą przenoszonego członka korpusu służ-
by cywilnej.

Obsadzanie  
stanowisk dyrektorskich
Istotnym novum wprowadzonym do usta-
wy o nIk przez nowelizację z 2010 r. jest 
obsadzanie stanowisk dyrektorów i wice-
dyrektorów k.j.o. w drodze konkursu we-
wnętrznego (art. 69e-69g).

obowiązkowy konkurs na te stanowiska 
powiązany jest z mianowaniem na tych sta-
nowiskach na czas określony. Do konkursu 

aktualnie mogą stawać tylko mianowani 
kontrolerzy, spełniający wymagania okre-
ślone w ogłoszeniu o konkursie. kandydaci 
na stanowisko dyrektora muszą się do-
datkowo wykazać co najmniej 5-letnim 
okresem pracy w nIk (niekoniecznie na 
stanowisku kontrolerskim), poprzedzają-
cym, jak sądzę, bezpośrednio konkurs lub 
takim samym okresem pracy (lecz tylko 
na stanowiskach kontrolerskich) w innej 
jednostce sektora finansów publicznych.

od tej drugiej grupy kandydatów, któ-
rzy legitymują się okresem pracy kontro-
lerskiej poza nIk, wymaga się ponadto, 
aby aktualnie oraz w okresie co najmniej 
5 lat bezpośrednio poprzedzających kon-
kurs „nie wchodzili w skład organów partii 
politycznych reprezentujących partie po-
lityczne na zewnątrz lub uprawnionych do 
zaciągania zobowiązań”. to, o jakie organy 
chodzi, należy ustalać na podstawie statu-
tu partii. omawiane wymaganie, mające 
zapewne zapobiegać zatrudnianiu na sta-
nowiskach dyrektorów w nIk osób jedno-
znacznie kojarzonych z którąś z partii po-
litycznych, nie jest w pełni zharmonizo-
wane z treścią art. 74 ust. 1 ustawy, który 
zakazuje wszystkim kontrolerom przyna-
leżności do partii politycznej i publicznego 
manifestowania poglądów politycznych.

Ustawa, jak widać, faworyzuje kandy-
datów, którzy mają za sobą co najmniej 
5 lat pracy w nIk na jakimkolwiek stano-
wisku, w stosunku do kandydatów, aktu-
alnie również mianowanych kontrolerów 
nIk, którzy w ostatnich 5 latach praco wali 
w innych jednostkach sektora publiczne-
go, wymagając tylko od tych ostatnich,  
aby była to praca związana z nadzorowa-
niem lub wykonywaniem czynności kon-
trolnych.
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konkurs na stanowiska dyrektorskie, 
chociaż wewnętrzny, powinien być ogło-
szony w taki sam sposób jak otwarty nabór 
na pozostałe (niższe) stanowiska kontro-
lerskie.

konkurs przeprowadza komisja kon-
kursowa, powołana zarządzeniem prezesa 
nIk. w toku konkursu sprawdza się wie-
dzę kandydatów niezbędną do wykony-
wania zadań na stanowisku, na które prze-
prowadzany jest nabór, a także ich pre-
dyspozycje i umiejętności kierownicze. 
listę osób dopuszczonych do konkursu 
oraz informację o jego wyniku upublicz-
nia się w analogiczny sposób, jak informa-
cje o wynikach naboru na szeregowe sta-
nowiska kontrolerskie.

prezes nIk, zarządzeniem wydanym na 
podstawie art. 69g ustawy o nIk – pu-
blikowanym w BIp – określa skład i orga-
nizację komisji konkursowej oraz sposób 
jej działania.

szczegółowa regulacja dotycząca ogło-
szenia i przeprowadzenia konkursu jest 
zawarta obecnie w zarządzeniu prezesa 
nIk z 4 marca 2013 r. w sprawie kon-
kursu na stanowiska dyrektorów i wice-
dyrektorów kontrolnych jednostek orga-
nizacyjnych nIk17.

konkurs obejmuje dwa etapy: 1) spraw-
dzenie spełnienia wymogów formalnych 
(bez udziału kandydata); 2) autoprezen-
tacja kandydata, w tym prezentacja kon-
cepcji działania na stanowisku, którego 
dotyczy nabór oraz rozmowa sprawdza-
jąca wiedzę niezbędną na tym stanowi-
sku, a także predyspozycje i umiejętności 

kierownicze kandydata. komisja punktu-
je odrębnie: koncepcję działania, wiedzę, 
predyspozycje i umiejętności kierownicze.

w sprawozdaniu z przebiegu konkursu, 
sporządzanym przez komisję dla prezesa 
nIk, wskazuje się w szczególności, który 
kandydat (lub kandydaci, gdy konkurs do-
tyczył większej liczby stanowisk) uzyskał 
najwięcej punktów, wraz ze wskazaniem, 
że posiada wystarczającą wiedzę oraz pre-
dyspozycje i umiejętności kierownicze do 
zajmowania stanowiska, którego dotyczy 
konkurs.

niewskazanie żadnego kandydata, który 
spełniałby wszystkie kryteria oznacza, 
że konkurs nie przyniósł rozstrzygnię-
cia. w przypadku stwierdzenia „niepra-
widłowości co do legalności postępowa-
nia konkursowego” prezes nIk powinien 
unieważnić postępowanie, podając przy-
czynę jego unieważnienia.

prezes nIk, zgodnie z art. 69e ust. 1 
ustawy, ma obowiązek mianować zwy-
cięzcę konkursu na stanowisko, którego 
dotyczyło postępowanie. 

obsadzanie stanowisk kierowniczych 
średniego szczebla w nIk w drodze we-
wnętrznego konkursu uważam za dobre 
rozwiązanie. Zapobiega ono mianowa-
niu na te stanowiska, według klucza poli-
tycznego, rodzinnego lub towarzyskiego,  
osób niemających kwalifikacji kontroler-
skich, które miałyby wiedzę i doświad-
czenie w tym zakresie mniejsze niż ich 
podwładni. ponadto, stwarza większe 
perspektywy awansu kontrolerom w ra-
mach Izby.

17 <http://www.nik.gov.pl/podstawy-prawne-dzialania-nik/akty-prawne/>
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trudno natomiast jednoznacznie po-
zytywnie ocenić rozwiązanie polegające 
na mianowaniu na stanowiska dyrektora 
lub wicedyrektora jednostki kontrolnej na 
okres 5 lat, po upływie których ogłasza się 
kolejny konkurs. trzeba podkreślić, że te 
dwa rozwiązania nie musiały iść w parze. 
Ustawodawca mógł przewidzieć, że wy-
łonionego w drodze konkursu kandydata 
mianuje się na czas nieokreślony, z możli-
wością zakończenia stosunku pracy z nim 
na zasadach dotyczących ogółu kontro-
lerów, ewentualnie nieco zmodyfikowa-
nych w kierunku ułatwienia prezesowi 
nIk jego zwolnienie.

Jak przypuszczam, chodziło o to, że 
w sytuacji gdy dyrektor (wicedyrektor) 
był mianowany na czas nieokreślony (na 
stałe), trudno było go z tego stanowiska 
usunąć, nawet jeśli był miernym dyrek-
torem, jeżeli potrafił uniknąć dwukrot-
nej, kolejnej negatywnej oceny, nie dopu-
ścił się poważnego przewinienia dyscypli-
narnego, a przy tym był zdrowy. wtedy 
mógł być „dożywotnim” dyrektorem, co 
oczywiście nie było korzystne dla Izby. 
kadencyjność stanowisk dyrektorskich, 
z zastrzeżeniem możliwości ubiegania się 
przez zajmujące je osoby w kolejnym kon-
kursie o powtórne mianowanie na to stano-
wisko, powinna mobilizować dyrektorów 
do jak najlepszej pracy. Z drugiej strony  
jednak, trudno stanowczo odrzucić za-
rzut, że permanentne konkursy na stano-
wiska dyrektorów i wicedyrektorów mogą 
zakłócić pracę Izby i niekorzystnie wpły-
wać na niezależność dyrektorów, którzy, 

mając zamiar ponownie stawać do konkur-
su, mogą ulegać naciskom ze strony osób 
mogących, ich zdaniem, mieć wpływ na 
wynik konkursu18.

ponadto wątpliwości interpretacyjne 
budzą przepisy art. 69e ust. 3 i 4 w od-
niesieniu do tego, co dzieje się z dotychcza-
sowym stosunkiem pracy kontrolera mia-
nowanego w związku z wygraniem kon-
kursu na stanowisko dyrektora – trwa on 
nadal w zawieszeniu, czy ulega rozwią-
zaniu?

Z przepisu przewidującego mianowanie 
byłego dyrektora po zakończeniu kaden-
cji na stanowisko doradcy, a nie jego po-
wrót na wcześniej zajmowane stanowisko, 
zdaje się wynikać, że wcześniejszy stosu-
nek pracy ustał z dniem mianowania na 
stanowisko dyrektorskie. Uważam jed-
nak, że nie można domniemywać usta-
nia (wygaśnięcia) stosunku pracy opar-
tego na mianowaniu, lecz należy przyjąć, 
że stosunek pracy między nIk i kontro-
lerem istnieje od zawarcia z nim po raz 
pierwszy umowy o pracę, a mianowania 
na kolejne stanowiska oznaczają tylko jego 
przekształcenia.

Można też mieć zastrzeżenia co do racjo-
nalności obowiązkowego mianowania by-
łego dyrektora (wicedyrektora) po upływie 
kadencji na stanowisko doradcy w jednost-
ce kontrolnej nIk w tej samej miejscowo-
ści, „w której znajduje się siedziba kontro-
lnej jednostki organizacyjnej nIk, w któ-
rej (osoba ta) zajmowała dotychczasowe 
stanowisko” (nota bene nie jest jasne, czy 
chodzi o ostatnio zajmowane stanowisko 

18 Tak E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa Izba Kontroli..., op. cit., s. 236.
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dyrektora bądź wicedyrektora, czy o sta-
nowisko kontrolerskie zajmowane przed 
mianowaniem na dyrektora lub wicedy-
rektora; sądzę, że raczej o to drugie).

Cel, jaki zdaje się przyświecać kaden-
cyjności i konkursowemu trybowi obsa-
dzania stanowisk dyrektorskich może być 
jednak częściowo zniwelowany przez to, że 
ustawa o nIk, inaczej niż ustawa o służ-
bie cywilnej, nie zabrania tak zwanego po-
wierzenia pełnienia obowiązków na sta-
nowiskach kierowniczych.

Z powyższych względów być może ko-
rzystniejsze byłoby mianowanie na tych 
stanowiskach na czas nieokreślony, z jed-
noczesnym ułatwieniem wypowiedzenia 
stosunku pracy z dyrektorem i wicedyrek-
torem przez wprowadzenie dodatkowych 
przesłanek tego wypowiedzenia.

Podsumowanie
regulacja w znowelizowanej ustawie 
o najwyższej Izbie kontroli nawiązania 
stosunku pracy na stanowiskach kontro-
lerskich zasługuje, moim zdaniem, na 
pozytywną ocenę. Dotyczy to zwłaszcza 
otwartego i konkurencyjnego naboru na te 

stanowiska oraz konkursowego trybu ob-
sadzania stanowisk dyrektorskich.

nie oznacza to, że nie są potrzebne żadne 
zmiany. na przykład, w zakresie warunków 
brzegowych stawianych kandydatom na kon-
trolerów postulowałabym wprowadzenie 
wymagania o charakterze moralnym, w ro-
dzaju „nienagannej postawy moralnej” lub 
„nieposzlakowanej opinii”. w odniesieniu 
do umowy o pracę z kontrolerem pożąda-
ne byłoby, moim zdaniem, bliższe określe-
nie przesłanek zawarcia i rodzaju umowy 
o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dobrze byłoby również wyraźnie wyarty-
kułować zasadę, że w przypadku mianowa-
nia kontrolera na kolejne stanowiska, włącz-
nie z objęciem stanowiska dyrektorskiego  
w jednostce kontrolnej w wyniku konkur-
su, jego stosunek pracy trwa nieprzerwa-
nie, ulegając tylko przekształceniom.
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