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Dwukrotna, następująca po sobie nega-
tywna ocena kwalifikacyjna, prowadzi do 
rozwiązania z mianowanym kontrolerem 

1 Wyrok WSA w Warszawie, sygn. II SA/Wa 1920/14, opubl. w Lex nr 1768430.
2	 Ustawa	o	NIK	–	ustawa	z	23.12.1994	o	Najwyższej	Izbie	Kontroli,	Dz.U.	z	2017	r.	poz.	524.
3	 K.p.a.	–	ustawa	z	14.6.1960	–	Kodeks	postępowania	administracyjnego,	Dz.U.	z	2017	r.	poz.	1257.

stosunku pracy za wypowiedzeniem 
(art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli). Przyjęcie, że od decyzji 
Prezesa NIK zatwierdzającej taką ocenę 
nie przysługuje już wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy z art. 127 § 3 k.p.a.3, 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w  Warszawie, w  uzasadnieniu wyroku 
z 2 czerwca 2015 r.1, sformułował następującą tezę: „Decyzja Prezesa NIK, wy-
dana na podstawie art. 76a ust. 3 ustawy o NIK2, jest decyzją ostateczną i nie 
przysługuje już od niej środek zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym, 
lecz skarga do sądu administracyjnego”. Glosowane orzeczenie ma duże znacze-
nie dla mianowanych kontrolerów, ponieważ dotyczy zagadnienia związanego 
z ich ochroną prawną w wypadku otrzymania negatywnej oceny kwalifikacyjnej.

Sądowoadministracyjna kontrola 
oceny kwalifikacyjnej kontrolera

Glosa	częściowo	aprobująca	do	wyroku	WSA	w	Warszawie
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lecz skarga do sądu administracyjnego, nie-
wątpliwie zmienia dotychczasową prak-
tykę i przyspiesza sądowoadministracyjną 
kontrolę rozstrzygnięcia w sprawie oceny.

Analizowane orzeczenie zasługuje czę-
ściowo na aprobatę. Zgadzamy się co do 
trybu postępowania. Naszą wątpliwość 
budzi jednak uznanie przez Sąd nega-
tywnej oceny kwalifikacyjnej, dokonanej 
przez przełożonego mianowanego kontro-
lera, za decyzję administracyjną wydaną 
w pierwszej instancji, a następnie uzna-
nie decyzji Prezesa NIK, wydanej na pod-
stawie art. 76a ust. 3 ustawy o NIK, za 
ostateczną decyzję administracyjną. Teza 
przyjęta przez Sąd w odniesieniu do cha-
rakteru prawnego oceny kwalifikacyjnej 
i wspomnianej decyzji Prezesa NIK nie jest 
naszym zdaniem słuszna. Dlatego warto 
przeanalizować szczegółowo treść uzasad-
nienia glosowanego judykatu w odniesie-
niu do regulacji prawnej oraz poglądów 
doktryny. WSA nie przedstawił bowiem 
w uzasadnieniu wyroku argumentacji na 
potwierdzenie słuszności przyjętej przez 
siebie tezy. Uważamy, że w wypadku są-
dowoadministracyjnej kontroli negatyw-
nej oceny kwalifikacyjnej mianowanego 
kontrolera NIK powinien mieć zastosowa-
nie art. 3 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. 
‒ Prawo o postępowaniu przed sądami 

4	 Dz.U.	z	2017	r.	poz.1369,	ze	zm.	–	dalej	p.p.s.a.
5 Wyrok	NSA	z	21.2.2017,	sygn.	I	OSK	256/16,	opublikowany	w	Centralnej	Bazie	Orzeczeń	Sądów	Administra-

cyjnych.	Skarga	kasacyjna,	która	była	przedmiotem	rozpoznania	przez	NSA,	dotyczyła	uzupełniającego	wyroku	
WSA	z	21.10.2015,	sygn.	II	SA/Wa	1920/14.	W	wyroku	tym	WSA	w	Warszawie,	po	rozpoznaniu	wniosku	Pre-
zesa	Najwyższej	Izby	Kontroli	o	uzupełnienie	wyroku	w	sprawie	negatywnej	oceny	kwalifikacyjnej	pracownika	
mianowanego	NIK	z	2.6.2015,	sygn.	akt	II	SA/Wa	1920/14,	uczynił	to	w	ten	sposób,	że	dodał	pkt	3	w	brzmieniu:	
„w	pozostałej	części	oddala	skargę”.	Skarżący	w	tej	sprawie	oświadczył,	że	cofa	skargę	w	tej	części,	o	której	
mowa	we	wniosku	Prezesa	NIK	o	uzupełnienie	wyroku	i	żądał	umorzenia	postępowania.	NSA	stwierdził,	że	nie	
ma	usprawiedliwionych	podstaw	skargi	kasacyjnej.	Uznał	słuszność	wyroku	uzupełniającego	i	stwierdził,	że	
cofnięcie	skargi	przez	skarżącego	nie	mogło	być	skuteczne,	ponieważ	zmierzało	do	obejścia	prawa.	

administracyjnymi4, gdyż sprawa należy 
do tych, w których przepisy ustaw szcze-
gólnych przewidują kontrolę sądów admi-
nistracyjnych. Temu zagadnieniu zamierza-
my poświęcić dalsze uwagi. Na margine-
sie trzeba zauważyć, że glosowany wyrok 
był przedmiotem rozpoznania kasacyjne-
go Naczel nego Sądu Administracyjnego. 
Przedmiot rozstrzygnięcia NSA dotyczył 
jednak innych kwestii, a konkretnie uzu-
pełnienia tego wyroku5.

Stan faktyczny sprawy
Po dokonaniu przez przełożonego – dy-
rektora kontrolnej jednostki organiza-
cyjnej okresowej oceny kwalifikacyjnej 
za 2013 r., na podstawie art. 76 ustawy 
o NIK, mianowany kontroler otrzymał 
ocenę negatywną. W uzasadnieniu dy-
rektor wskazał na nieetyczne zachowanie 
się kontrolera w służbie oraz naruszenie 
obowiązujących w NIK norm prawnych, 
a także na powierzchowne podejście pra-
cownika do ciążących na nim obowiąz-
ków. Od negatywnej oceny kwalifikacyj-
nej kontroler odwołał się do Prezesa NIK. 
Po rozpatrzeniu odwołania Prezes wydał 
decyzję, w której zatwierdził negatywną 
ocenę kwalifikacyjną. Zgodnie z przyję-
tą praktyką i udzielonym w tej decyzji 
pouczeniem kontroler złożył wniosek 
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o ponowne rozpatrzenie sprawy w try-
bie art. 127 § 3 k.p.a. We wniosku kon-
troler zarzucił Prezesowi NIK, m.in. za-
stosowanie całkowicie dowolnej i błędnej 
interpretacji art. 76 ust. 6 ustawy o NIK, 
w odniesieniu do ustawowego zwolnienia 
z oceny kwalifikacyjnej w okresie ochron-
nym przed emeryturą. Po rozpatrzeniu 
wniosku o ponowne rozpoznanie spra-
wy Prezes NIK utrzymał w mocy własną 
decyzję zatwierdzającą negatywną ocenę 
kwalifikacyjną mianowanego kontrolera 
za 2013 r. Decyzja ta stała się ostateczna.

Kontroler nie zgodził się z ostatecz-
nym rozstrzygnięciem i zaskarżył je do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie. W skardze sformułował za-
rzut naruszenia prawa materialnego, m.in. 
art. 76a i art. 76b ustawy o NIK, a także 
zarzut naruszenia zasady dwuinstancyjno-
ści przez rozpatrywanie w niniejszej spra-
wie wniosku o remonstrację na podstawie 
art. 127 § 3 k.p.a. Skarżący wskazał, że 
zasada dwuinstancyjności w tej sprawie 
wynika wprost z art. 76b ustawy o NIK. 

W odpowiedzi na skargę Prezes NIK 
wniósł o jej oddalenie i podtrzymał do-
tychczasową argumentację. Odnosząc 
się do zarzutu skargi o naruszenie zasady 
dwuinstancyjności, podkreślił m.in., że 
dla stwierdzenia, iż art. 76b ustawy o NIK 
wyłącza stosowanie przepisu art. 127 § 3 
k.p.a., powinno być wyraźnie wskazane, 
że od decyzji Prezesa NIK nie służy od-
wołanie, a takiej regulacji przepis ten nie 
zawiera. W ustawie o NIK nie ma dodatko-
wych regulacji, czy też wyłączeń (ograni-
czeń) stosowania przepisów postępowania 
administracyjnego. 

Z uwagi na to, że Prezes NIK jest kie-
rownikiem urzędu państwowego, który nie 

ma organu nadrzędnego, do decyzji wyda-
nych przez Prezesa NIK zastosowanie ma 
art. 127 § 3 k.p.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny kon-
trolując legalność decyzji Prezesa NIK wy-
danej w przedmiotowej sprawie stwierdził 
nieważność zaskarżonej decyzji i uznał, 
że nie podlega ona wykonaniu w całości. 
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że 
kwestię okresowej oceny kwalifikacyjnej 
mianowanego kontrolera NIK regulują 
art. 76-76b ustawy o NIK. Analiza powyż-
szych przepisów jednoznacznie wskazuje 
na kompleksowy charakter tej regulacji. 
Zgodnie z art. 76a ustawy o NIK, od ne-
gatywnej oceny kwalifikacyjnej mianowa-
ny kontroler może wnieść odwołanie do 
Prezesa NIK. Zdaniem WSA oznacza to, 
że „przedmiotowa ocena dokonana przez 
przełożonego kontrolera mianowanego jest 
decyzją administracyjną wydaną po raz 
pierwszy w toku instancyjnym, albowiem 
służy od niej odwołanie”. 

Na podstawie art. 76a ust. 3 ustawy 
o NIK, Prezes NIK rozpatruje odwołanie 
i wydaje decyzję, którą zatwierdza nega-
tywną ocenę kwalifikacyjną lub dokonu-
je zmiany tej oceny. Od decyzji zatwier-
dzającej negatywną ocenę, wydanej w po-
stępowaniu odwoławczym, przysługuje 
stronie skarga do sądu administracyjnego 
– art. 76b ustawy o NIK. Uwzględniając 
powyższe, WSA sformułował tezę, że „de-
cyzja Prezesa NIK, wydana na podstawie 
art. 76a ust. 3 ustawy o NIK, jest decyzją 
ostateczną i nie przysługuje już od niej 
środek zaskarżenia w postępowaniu admi-
nistracyjnym, lecz skarga do sądu admini-
stracyjnego. Powyższe rozwiązania przy-
jęte w ustawie pragmatycznej gwarantują 
stronie zachowanie prawa do dwukrotnego 
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rozpoznania jej sprawy”. WSA stwierdził, 
że trzecia (zaskarżona) decyzja w tej spra-
wie (decyzja Prezesa NIK wydana w wy-
niku rozpatrzenia wniosku o ponowne 
rozpoznanie sprawy w trybie art. 127 § 3 
k.p.a.), nie ma oparcia w przepisach prawa 
i jako taka jest dotknięta kwalifikowaną 
wadą prawną z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. 

Stan prawny sprawy
Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o NIK, 
mianowany kontroler podlega okresowym 
ocenom kwalifikacyjnym nie rzadziej niż 
raz na trzy lata. W zarządzeniu nr 19/2011 
Prezesa NIK z 1 września 2011 r. w spra-
wie dokonywania okresowych ocen kwa-
lifikacyjnych mianowanych kontrolerów 
Najwyższej Izby Kontroli6 sprecyzowano, 
że oceny dokonuje się co rok7. Dokonuje 
jej przełożony (art. 76 ust. 2 ustawy 
o NIK). Należy to zatem do obowiąz-
ków przełożonego. W zarządzeniu w spra-
wie ocen Prezes NIK wskazał dyrektora 
kontrolnej jednostki organizacyjnej jako 
osobę upoważnioną do dokonania oceny 
mianowanych kontrolerów zatrudnionych 
w tej jednostce8, natomiast ocenę dyrek-
torów kontrolnych jednostek organiza-
cyjnych i radców Prezesa NIK zastrzegł 
dla siebie9. 

Ocena kwalifikacyjna ma na celu 
wszechstronną ocenę przydatności miano-
wanego kontrolera do pracy w NIK na zaj-
mowanym stanowisku. Jej przedmiotem, 

6 Zarządzenie	wydane	na	podstawie	art.	76a	ust.	4	ustawy	o	NIK,	niepublikowane,	dalej	„zarządzenie	w	sprawie	ocen”.
7	 §	7	ust.	1	zarządzenia	w	sprawie	ocen.
8	 §	6	ust.	1	zarządzenia	w	sprawie	ocen.
9	 §	6	ust.	3	zarządzenia	w	sprawie	ocen.
10	 W	wypadku	mianowanego	kontrolera,	którego	oceny	dokonał	Prezes	NIK,	przysługuje	wniosek	do	Prezesa	

o	ponowne	rozpoznanie	sprawy	–	jak	sprecyzowano	w	§	10	ust.	2	zarządzenia	w	sprawie	ocen.	

stosownie do art. 76 ust. 4 ustawy o NIK, 
jest sposób wykonywania obowiązków wy-
mienionych w art. 71 tej ustawy. W szcze-
gólności oceniana jest jakość i efektywność 
pracy, rzetelność wypełniania zadań służ-
bowych, podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych, przestrzeganie tajemnic ustawo-
wo chronionych, a także zachowanie się 
pracownika w służbie i poza nią.

Ocenę kwalifikacyjną sporządza się na 
piśmie, a jej integralną częścią jest uzasad-
nienie (art. 76 ust. 2 i 3 ustawy o NIK). 
Ocena wraz z uzasadnieniem powinna 
być doręczona kontrolerowi za potwier-
dzeniem odbioru (art. 76 ust. 2 ustawy 
o NIK). Dopiero wówczas wywołuje skutki 
prawne, ponieważ wówczas kontroler może 
się z nią skutecznie zapoznać, a od oceny 
negatywnej wnieść odwołanie. 

W art. 76a ust. 1 ustawy o NIK usta-
wodawca przewidział tryb odwoławczy. 
Przyznał kontrolerowi prawo do odwoła-
nia, ale tylko od negatywnej oceny kwali-
fikacyjnej. Odwołanie należy wnieść do 
Prezesa NIK w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia oceny, za pośrednictwem prze-
łożonego, który jej dokonał10. Po rozpo-
znaniu odwołania Prezes NIK wydaje 
decyzję, w której zatwierdza negatywną 
ocenę kwalifikacyjną albo dokonuje zmiany 
tej oceny (art. 76a ust. 3 ustawy o NIK). 
Zgodnie natomiast z art. 76b ustawy, od 
decyzji Prezesa NIK służy skarga do sądu 
administracyjnego. 
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Negatywna ocena kwalifikacyjna 
w praktyce NIK
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że prawo 
zaskarżenia negatywnej oceny kwalifi-
kacyjnej do sądu administracyjnego zo-
stało uregulowane ustawą z 22 stycznia 
2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli11 i wprowadzone stosunko-
wo niedawno – weszło w życie 2 czerwca 
2011r. Wcześniej ustawa o NIK nie przewi-
dywała sądowej kontroli w tych sprawach. 

Po wprowadzeniu zmian ustawowych 
zaczęto kształtować praktykę. Uznano, że 
w sprawach tych odpowiednie zastosowa-
nie powinny mieć przepisy k.p.a., a decyzja 
Prezesa NIK zatwierdzająca ocenę nega-
tywną była decyzją wydaną przez organ 
w pierwszej instancji. Ocena kwalifikacyjna 
dokonywana przez przełożonego ocenia-
nego kontrolera była zaś traktowana jak 
czynność wewnętrzna z zakresu służbo-
wego stosunku pracy mianowanego kon-
trolera, która z jednej strony miała dostar-
czyć pracodawcy opinii na temat jego pracy 
i sposobu wykonywania obowiązków służ-
bowych, natomiast z drugiej ‒ stanowiła 
istotny element systemu motywacyjnego 
i polityki kadrowej12. Na taką praktykę 
niewątpliwie wpływ miało również to, że 
tylko od decyzji zatwierdzającej negatywną 
ocenę kwalifikacyjną ustawodawca prze-
widział środki zaskarżenia. Zatem to wła-
śnie ta decyzja Prezesa NIK miała cechy 

11	 Dz.U.	nr	227	poz.	1482,	ze	zm.
12	 Por.	E.	Jarzęcka-Siwik: Okresowa ocena kwalifikacyjna mianowanego kontrolera NIK,	„Kontrola	Państwowa”	

nr	1/	2015,	s.	63.
13 O	charakterze	stosunku	pracy	z	mianowania	jest	mowa	w	dalszej	części	niniejszego	opracowania.	Tu	jednak	trzeba	

odnotować,	że	ocena	prawna,	czy	mianowanie	ma	charakter	prawnoadministracyjny	nie	jest	jednolita,	a	charakter	
prawny	stosunku	pracy	z	mianowania	oraz	samego	aktu	mianowania,	jest	sporny	–	więcej	na	ten	temat	patrz	T.	Liszcz:	
Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.	Wydawnictwo	Sejmowe,	Warszawa	2000,	s.	190-191.

rozstrzygnięcia konkretnej i indywidualnej 
sprawy zakorzenionej w materii prawnoad-
ministracyjnego stosunku prawnego, jakim 
jest stosunek pracy zawarty na podstawie 
mianowania13. Nie bez znaczenia był przy 
tym fakt, że negatywna ocena mogła w pro-
sty sposób doprowadzić do rozwiązania sto-
sunku pracy z mianowanym kontrolerem. 
Zgodnie bowiem z art. 93 ust. 1 pkt 1 usta-
wy o NIK, w razie dwukrotnej, następującej 
po sobie, negatywnej oceny kwalifikacyjnej 
stosunek pracy z mianowanym kontrole-
rem rozwiązuje się za wypowiedzeniem. 
Pośrednim skutkiem decyzji Prezesa NIK 
mogła więc być utrata zatrudnienia przez 
mianowanego kontrolera. 

Uznanie decyzji Prezesa NIK zatwier-
dzającej ocenę negatywną za wydaną po 
raz pierwszy w toku instancyjnym skło-
niło do przyjęcia, że kontroler – zgodnie 
z zasadą dwuinstancyjności ‒ ma prawo 
do złożenia wniosku o ponowne rozpo-
znanie sprawy na podstawie art. 127 § 3 
k.p.a. W konsekwencji, dopiero decyzja 
Prezesa NIK zatwierdzająca ocenę nega-
tywną, wydana w wyniku remonstracji, 
była decyzją ostateczną, od której przysłu-
giwała skarga do sądu administracyjnego.

Praktykę tę zakwestionował WSA w glo-
sowanym wyroku. U podstaw swojego 
stanowiska umieścił zasadę dwuinstan-
cyjności postępowania zawartą w art. 15 
k.p.a. Sąd wskazał, że zgodnie z nią „sprawa 
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administracyjna winna być dwukrotnie 
rozpoznana i rozstrzygnięta, po raz pierw-
szy w pierwszej instancji, a następnie 
w drugiej instancji. Innymi słowy, istota 
zasady dwuinstancyjności postępowania 
polega na dwukrotnym rozpatrzeniu i roz-
strzygnięciu przez dwa różne organy tej 
samej sprawy wyznaczonej treścią zaskar-
żonego rozstrzygnięcia”14. 

Co do zasady należy podzielić zdanie 
Sądu, że rozwiązanie przejęte w ustawie 
o NIK w zakresie dokonania negatywnej 
oceny kwalifikacyjnej mianowanego kontro-
lera, gwarantuje stronie zachowanie prawa 
do dwukrotnego jej rozpoznania przez dwa 
różne podmioty. Są nimi dyrektor kontrol-
nej jednostki organizacyjnej, w której jest 
zatrudniony oceniany kontroler oraz Prezes 
NIK w postępowaniu odwoławczym, jako 
organ drugiej instancji. Mianowanemu kon-
trolerowi, którego oceny dokonał Prezes 
NIK, służy wniosek o ponowne rozpozna-
nie sprawy. Sąd podkreślił, że od decyzji 
Prezesa NIK utrzymującej w mocy ocenę 
negatywną kontrolerowi przysługuje skarga 
do sądu administracyjnego, a nie wniosek 
o ponowne rozpoznanie sprawy z art. 127 
§ 3 k.p.a., a wynika to z samej wykładni 
literalnej art. 76b ustawy o NIK. Teza co 
do rozstrzygnięcia w formie decyzji admi-
nistracyjnej byłaby w pełni słuszna, przy 
założeniu, że ocena dokonywana jest w tej 
formie w obu instancjach. 

Założenie to nie zostało jednak popar-
te przez Sąd żadną argumentacją, może 
z wyjątkiem stwierdzenia, że „ocena doko-
nana przez przełożonego kontrolera mia-
nowanego jest decyzją administracyjną 

14	 Patrz	uzasadnienie	glosowanego	wyroku.

wydaną po raz pierwszy w toku instan-
cyjnym, albowiem służy od niej odwoła-
nie”. Naszym zdaniem w odniesieniu do 
dokonywania oceny kwalifikacyjnej trudno 
mówić o sprawie administracyjnej i decyzji 
administracyjnej. Na tle przedstawionego 
stanu prawnego rodzi się zatem pytanie 
o charakter prawny oceny kwalifikacyjnej 
oraz tryb jej dokonywania.

Charakter prawny 
oceny kwalifikacyjnej
Analizując wyrok WSA trzeba rozważyć 
trafność przyjętego przez Sąd założenia, że 
negatywna ocena kwalifikacyjna mianowa-
nego kontrolera oraz odnosząca się do niej 
zatwierdzająca decyzja Prezesa NIK, są de-
cyzjami administracyjnymi. Trzeba pod-
kreślić, że ustawodawca używa takiego 
samego określenia „decyzja” także do roz-
strzygnięć Prezesa NIK w odniesieniu do 
zmiany negatywnej oceny. Przyjmując, że 
dotyczy ono decyzji administracyjnej, trze-
ba byłoby uznać, że również decyzja zmie-
niająca ocenę podlegałaby kontroli sądów 
administracyjnych na podstawie art. 3 § 2 
pkt 1 p.p.s.a. Tymczasem, doniosłość prawną 
ustawodawca przyznał tylko decyzji zatwier-
dzającej ocenę negatywną. Dlatego naszym 
zdaniem sprawa negatywnej oceny kwalifi-
kacyjnej mianowanego kontrolera należy do 
kategorii spraw, w których przepisy ustaw 
szczególnych przewidują sądową kontrolę 
i która podlega kognicji sądów administra-
cyjnych na podstawie art. 3 § 3 p.p.s.a. 

Regulując instytucję oceny kwalifikacyj-
nej ustawodawca użył pojęcia „decyzja” do-
piero w odniesieniu do aktu wydawanego 
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przez Prezesa NIK w wyniku rozpoznania 
odwołania od negatywnej oceny kwalifika-
cyjnej. Natomiast na pierwszym etapie pro-
cesu oceniania przepisy stanowią o „ocenie 
kwalifikacyjnej” i nie posługują się termi-
nem „decyzja”. Trzeba uwzględnić, że po-
jęcia „decyzja” używa się w wielu źródłach 
i nadaje się mu różne znaczenie. Mówiąc 
potocznie o podejmowaniu decyzji mamy 
na myśli załatwianie określonych spraw lub 
rozstrzyganie problemów. W języku praw-
nym „decyzja” oznacza pewien akt, którego 
charakter zależy od czynności określonej 
normą prawną. Odkodowanie tej normy za 
pomocą reguł językowych i systemowych 
należy do podmiotu właściwego do zała-
twienia sprawy. Powszechnie w doktrynie 
przyjmuje się, że o zakwalifikowaniu aktu 
jako decyzji administracyjnej nie rozstrzyga 
„sama nazwa decyzja, bowiem ta wystę-
puje w przepisach prawnych rozmaicie 
oznaczona, ale sama jej treść, struktura 
prawna, której dotyczy art. 107 k.p.a.”15 
oraz wynikające z niej skutki prawne. 
Inaczej mówiąc, użycie w przepisie określe-
nia „decyzja” nie oznacza jeszcze, że mamy 
do czynienia z decyzją administracyjną. 
Stanowisko takie prezentowane jest też 
w judykaturze. Wyraził je Naczelny Sąd 
Administracyjny w uchwale składu sied-
miu sędziów z 5 grudnia 2011 r.16, przy 
czym zaznaczył, „że brak jednoznacznego 
wskazania przez ustawodawcę działania 
w formie decyzji administracyjnej, czy 
też użycie samego terminu „decyzja” bez 

15	 Patrz	np.	M.	Szubiakowski,	M.	Wierzbowski,	A.	Wiktorowska:	Postępowanie administracyjne – ogólne, 
podatkowe i egzekucyjne,	C.H.	Beck	1996,	s.	166.

16	 Sygn.	I	OPS	3/11,	ONSA	i	WSA	nr	2/2012	poz.	19;	Lex	nr	1089623.
17 J.	Lang,	J.	Służewski,	M.	Wierzbowski,	A.	Wiktorowska:	Polskie prawo administracyjne,	Warszawa	1995,	s.	190.

dookreślenia go słowem „administracyjna” 
nie oznacza, że wskazana forma działania 
nie ma formy decyzji administracyjnej”.

W systemie prawa polskiego nie ma 
pełnej, zamkniętej definicji decyzji ad-
ministracyjnej, choć w przepisach k.p.a. 
oraz innych ustaw wielokrotnie używa się 
tego pojęcia. W tym zakresie należy się-
gnąć do poglądów wyrażonych w doktry-
nie i judykaturze, przy czym zasadniczą 
kwestią jest właściwe rozumienie istoty 
aktu administracyjnego. 

W nauce prawa administracyjnego wy-
różnia się materialne i procesowe ujęcie 
decyzji administracyjnej. W znaczeniu 
procesowym jest ona formą załatwienia 
sprawy administracyjnej, co wynika wprost 
z art. 1 pkt 1 k.p.a. w związku art. 104 
k.p.a. oraz art. 105, art. 107 k.p.a. Jest to 
czynność procesowa, która kończy postę-
powanie w danej sprawie. Zatem decyzja 
administracyjna jest nierozerwalnie zwią-
zana ze sprawą administracyjną. W ujęciu 
materialnym decyzja administracyjna jest 
kwalifikowanym aktem administracyjnym 
rozumianym jako „oparte na przepisach 
prawa administracyjnego władcze, jedno-
stronne oświadczenie woli organu admi-
nistracyjnego, określające sytuację prawną 
konkretnie wskazanego adresata w indywi-
dualnie oznaczonej sprawie.”17. Jego skut-
kiem jest ukształtowanie sytuacji prawnej 
strony, przez określenie jej uprawnienia lub 
nałożenie obowiązku. E. Ochendowski pod-
kreślał, że: „Celem aktu administracyjnego 
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jest wywołanie skutków prawnych. Skutek 
prawny aktu administracyjnego polega na 
tym, że akt ten tworzy, zmienia lub znosi 
prawa albo obowiązki, bądź ustala je w spo-
sób wiążący”18. W nauce prawa administra-
cyjnego wskazuje się na podstawowe cechy 
charakterystyczne decyzji administracyj-
nej, tj. jej zewnętrzny charakter, władczość 
oraz podwójną konkretność: konkretnego 
adresata i konkretną sprawę, którą ta de-
cyzja rozstrzyga19. 

Takie rozumienie decyzji administra-
cyjnej ustalono również w orzecznic-
twie. W uchwale z 5 lutego 1988 r. Sąd 
Najwyższy stwierdził, że w ujęciu mate-
rialnym decyzja to „kwalifikowany akt ad-
ministracyjny, stanowiący przejaw woli 
administrujących w państwie organów, 
wydany na podstawie powszechnie obo-
wiązującego prawa administracyjnego lub 
finansowego, o charakterze władczym 
i zewnętrznym, rozstrzygający konkret-
ną sprawę, konkretnie określonej osoby 
fizycznej lub prawnej w postępowaniu 
unormowanym przez przepisy procedu-
ralne”20. W orzecznictwie podkreśla się 
też, że do uznania danej czynności za de-
cyzję administracyjną niezbędne jest, aby 
czynność ta podejmowana była w celu wy-
wołania bezpośredniego skutku prawnego. 
We wspomnianej uchwale składu siedmiu 
sędziów Naczelny Sąd Administracyjny 

18	 E.	Ochendowski:	Prawo administracyjne, część ogólna,	Toruń	1999,	s.	163.	
19	 Patrz C.	Martysz:	Komentarz do art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego	[w:]	G.	Łaszczyca,	

C.	Martysz,	A.	Matan:	Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz,	tom	II,	LEX	2010	i	powołana	
tam	literatura.

20	 Sygn.	III	AZP	1/88,	OSPiKA	1989,	z.	3,	poz.	59.
21	 Patrz	powołana	wcześniej	uchwała	NSA	sygn.	I	OPS	3/11.	
22	 Patrz	E.	Jarzęcka-Siwik:	Charakter skierowania kontrolera na badania lekarskie,	„Kontrola	Państwowa”	

nr 4/2017, s. 30.

stwierdził, że „szczególnie istotne dla 
oceny, czy mamy do czynienia z decyzją 
administracyjną jest to, aby dana czynność 
podejmowana była bezpośrednio w celu 
wywołania skutków prawnych oraz by taki 
skutek prawny wywoływała powodując 
bezpośrednio ustalenie bądź powstanie, 
zmianę czy ustanie czyjegoś obowiązku 
bądź uprawnienia”21. 

Mając na uwadze materialne i procesowe 
znaczenie decyzji administracyjnej trzeba 
podnieść, że ustawowa regulacja oceny 
kwalifikacyjnej mianowanego kontrolera 
nie zawiera żadnego odesłania do przepi-
sów k.p.a. Sprawa wynikająca z obowiązku 
przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej nie 
jest sprawą administracyjną22. Nie ma prze-
cież cechy zewnętrzności i bezpośredniości 
skutku prawnego. Nawet bowiem obliga-
toryjne rozwiązanie stosunku pracy z mia-
nowanym kontrolerem z powodu dwóch 
ocen negatywnych jest rezultatem odręb-
nej decyzji podejmowanej na podstawie 
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK. Nie 
istnieją zatem podstawy, aby czynności 
związane z ocenianiem uznać za podlega-
jące zasadom postępowania administra-
cyjnego. Ustawodawca przyznał wpraw-
dzie środek zaskarżenia od oceny kwali-
fikacyjnej i nazwał go odwołaniem, lecz 
nie można go uznać za odwołanie w rozu-
mieniu przepisów Kodeksu postępowania 
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administracyjnego, gdyż – jak wskazano 
– przepisy k.p.a. nie mają zastosowania do 
procedury oceniania. Świadczy o tym rów-
nież to, że według art. 76a ust. 2 ustawy 
o NIK, Prezes NIK wydaje postanowienie 
w sprawie pozostawienia bez rozpozna-
nia odwołania wniesionego po terminie. 
Przepis nie przewiduje środka zaskarżenia 
od tego postanowienia, a przecież kwestia 
ta jest zgoła odmiennie regulowana w po-
stępowaniu administracyjnym. Podkreślić 
wreszcie trzeba, że odwołanie przysługu-
je tylko od oceny negatywnej. Wyłącznie 
ona może zostać poddana wewnętrznej 
kontroli, a nawet dalej – kontroli sądowo-
-administracyjnej. Takiej możliwości nie 
stworzono w przypadku oceny pozytyw-
nej, w odniesieniu do której zarządzenie 
w sprawie ocen wprowadziło czterostop-
niową skalę ‒ od oceny zadowalającej ‒ do 
wyróżniającej. Kontroler mógłby chcieć 
odwołać się od takiej oceny, domagając się 
np. wyższej. Przyjęcie rozwiązania, w któ-
rym tylko od negatywnej służy odwołanie, 
burzy pogląd o ocenie kwalifikacyjnej, jako 
decyzji administracyjnej wydanej w wy-
niku przeprowadzonego postępowania 
administracyjnego.

Ocena kwalifikacyjna jest w istocie 
sporządzana na potrzeby przełożonego 
kontrolera i pracodawcy. Ma dostarczyć 
informacji o jakości i efektywności pracy 
kontrolera. Służy do podejmowania decy-
zji w sprawach pracowniczych, jak przy-
dzielanie zadań, przyznawanie awansów 
oraz nagród. W konsekwencji, umożliwia 
pracodawcy racjonalną politykę kadrową. 

23	 Patrz	np.	T.	Woś	[w:]	T.	Woś,	H.	Knysiak-Molczyk,	M.	Romańska:	Postępowanie sądowoadministracyjne, 
Warszawa 2004, s. 74.

Trudno zatem uznać, że ocena kwalifi-
kacyjna mieści się w kategorii władczego 
rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy, co 
jest cechą decyzji administracyjnej. Dodać 
trzeba, że sposób sporządzenia oceny od-
biega od wymogów, które są przewidziane 
w art. 107 k.p.a. dla decyzji administra-
cyjnej. Oczywiście, nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby ocena spełniała te wymogi. 
Nie wpłynie to jednak na uznanie jej za 
decyzję administracyjną. 

Ocena kwalifikacyjna nie jest dokonywa-
na w celu wywołania bezpośrednich skut-
ków prawnych i ich nie wywołuje. Może 
ona wpływać na sytuację zawodową mia-
nowanego kontrolera w przyszłości, nawet 
nieodległej, na awans, wysokość nagród lub 
ich brak, a nawet trwanie stosunku pracy. 
Otrzymanie przez kontrolera negatywnej 
oceny powoduje konieczność dokonania 
ponownej, nie wcześniej niż 6 miesięcy 
i nie później niż 12 miesięcy od dnia dorę-
czenia oceny (art. 76 ust. 7 ustawy o NIK). 
Z kolei, o czym była już mowa, dwukrot-
na, następująca po sobie negatywna ocena 
skutkuje rozwiązaniem z mianowanym 
kontrolerem stosunku pracy za wypowie-
dzeniem. Skutki te mogą wszakże nastąpić 
dopiero w wyniku czynności podejmowa-
nych przez przełożonych w ramach innego 
postępowania.

Decyzja administracyjna rozstrzyga 
sprawę administracyjną, konkretyzu-
jąc sytuację jej indywidualnego adresa-
ta oraz wywołując skutki na zewnątrz. 
W doktrynie mowa jest głównie o tzw. 
zewnętrznym adresacie23. Dla odróżnienia 
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aktów wewnętrznych od zewnętrznych 
wskazuje się, że „Akty wewnętrzne to 
akty wydawane w sprawach wynika-
jących z podległości organizacyjnej lub 
służbowej, zaś akty zewnętrzne to akty 
wydawane w sprawach niewynikających 
z podległości organizacyjnej lub służbowej. 
(…) Wyznacznikiem „zewnętrzności” lub 
„wewnętrzności” aktu („zewnętrzności” 
lub „wewnętrzności” sfery działań admi-
nistracji) jest więc nie tylko czynnik struk-
turalny (istnienie lub brak strukturalnej 
zależności), ale także przedmiot stosun-
ku między podmiotami, które pozostają 
w takiej zależności”24. Można więc zasad-
nie stwierdzić, że ta zewnętrzność „zależy 
właśnie od przedmiotu stosunku prawne-
go i przejawia się także w tym, że skutek 
prawny wynika bezpośrednio z decyzji, 
która podlega wykonaniu, jeśli jest to de-
cyzja ostateczna. Odnosząc wymienione 
elementy charakteryzujące akty admini-
stracyjne do aktów wydawanych w sferze 
stosunków pracy na podstawie przepisów 
ustawy o NIK, o istnieniu sprawy admini-
stracyjnej załatwianej decyzją administra-
cyjną można mówić tylko w odniesieniu 
do tych przypadków, w których bezpo-
średnio kształtowana jest sytuacja praw-
na kontrolera”25. Należą do nich przede 
wszystkim nawiązanie lub rozwiązanie 
stosunku pracy z mianowania26.

24	 Z.	R.	Kmiecik,	E.	Kosieradzka:	Mit o adresacie decyzji administracyjnej,	<http://www.samorzad.lex.pl/
czytaj/-/artykul/mit-o-adresacie-decyzji-administracyjnej/3>	(dostęp	30.5.2017).

25	 E.	Jarzęcka-Siwik:	Charakter prawny…,	op.cit.,	s.	28.
26	 Taki	pogląd	jest	ugruntowany	w	orzecznictwie	od	wielu	lat.	Patrz	np.	wyrok	NSA	z	20.7.1981,	sygn.	

SA1163/81,	opubl.	w	CBOSA.	NSA	sformułował	tam	tezę,	że	rozstrzygnięcia	w	sprawach	indywidualnych	
dotyczące	nawiązania,	zmiany	lub	rozwiązania	stosunku	pracy	z	pracownikami	mianowanymi	są	decyzjami	
administracyjnymi	i	podlegają	kontroli	sądowoadministracyjnej.

27	 Dz.U.	z	2017	r.	poz.	1889.

Powyższe uwagi pozwalają na przyjęcie, 
że sprawa negatywnej oceny kwalifikacyj-
nej nie jest sprawą administracyjną, a ocena 
nie ma cech decyzji administracyjnej ani 
w znaczeniu procesowym, ani w znacze-
niu materialnym. 

Za przyjęciem poglądu, że w wypadku 
oceny kwalifikacyjnej mianowanego kon-
trolera nie mamy do czynienia ze sprawą 
administracyjną i decyzją administracyjną 
przemawia również wykładnia systemo-
wa. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służ-
bie cywilnej27 poddaje okresowej ocenie 
urzędników służby cywilnej i pracowników 
służby cywilnej zatrudnionych na podsta-
wie umowy o pracę na czas nieokreślony. 
W razie nierozpatrzenia sprzeciwu w ter-
minie albo nieuwzględnienia sprzeciwu od 
oceny okresowej, art. 83 ust. 5 tej ustawy 
przewiduje prawo odwołania się do sądu 
pracy. Warto też powtórzyć, że prawo za-
skarżenia decyzji Prezesa NIK zatwierdza-
jącej ocenę negatywną do sądu administra-
cyjnego wprowadzono dopiero w ustawie 
nowelizującej ustawę o NIK. W poprzed-
nim stanie prawnym przepisy nie dawały 
podstaw do weryfikacji oceny kwalifika-
cyjnej na drodze sądowej. Sąd Najwyższy 
w wyroku z 16 września 2009 r. sformu-
łował tezę, że regulacja zawarta w art. 76 
ustawy o NIK (w obowiązującym wówczas 
brzmieniu) „nie daje podstaw do dalszej 
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weryfikacji takiej oceny przez sąd pracy. 
Nie daje takiej podstawy także sięgniecie 
do regulacji Kodeksu pracy na zasadzie 
określonej w art. 5 k.p., albowiem sam 
Kodeks pracy nie zawiera generalnej re-
guły pozwalającej na odwołanie się w każ-
dej sprawie do sądu pracy. Art. 76 ustawy 
z 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli nie 
daje samodzielnie podstawy do kwestio-
nowania na drodze sądowej oceny kwali-
fikacyjnej pracownika mianowanego”.28. 
W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy 
stwierdził między innymi: „Samo doko-
nanie nawet negatywnej oceny pracow-
nika nie ma jeszcze bezpośredniego prze-
łożenia na inne jego prawa czy obowiąz-
ki”. Zaznaczył, że: „Nie wszystkie zatem 
spory/konflikty pracy mogą zakończyć się 
w sądzie”29.

Powyższe skłania do uznania, że doko-
nywanie oceny kwalifikacyjnej jest aktem 
„zakotwiczonym” w administracyjnopraw-
nym charakterze stosunku pracy na pod-
stawie mianowania, jednak nie jest decyzją 
administracyjną. W odniesieniu do nega-
tywnej oceny kwalifikacyjnej ustawodawca 
wyraźnie sformułował jednak podstawę 
prawną do kontroli sądowej. Przyjmując, 
że nie jest ona decyzją administracyjną, 
nie jest też postanowieniem, ani innym 
aktem lub czynnością, o których mowa 

28	 Sygn.	I	PK	59/09,	Lex	nr	550994.
29	 Tamże.
30	 R.	Hauser,	A.	Kabat:	Właściwość sądów administracyjnych,	RPEiS	z	2004	r.,	z.1,	s.	28.
31	 W.	Muszalski:	Kodeks pracy. Komentarz.	Wydawnictwo	C.H.	Beck,	Warszawa	2000,	s.	251.	Tak	samo	J.	Czer-

niak-Swędzioł:	Źródła regulacji pozaumownych stosunków pracy	[w:]	K.	Baran	(red.	nacz.):	System Prawa 
Pracy,	tom	IV,	Z.	Góral	(red): Indywidualne prawo pracy. Pozaumowne stosunki pracy. Autorka stwierdza, 
że	w	doktrynie	oraz	orzecznictwie	jako	dominujące	należy	wskazać	stanowisko,	zgodnie	z	którym	stosunek	
pracy	funkcjonariusza	zasadniczo	jest	administracyjnym	stosunkiem	służbowym	i	jeżeli	ustawa	nie	stanowi	
inaczej,	normowany	jest	przez	przepisy	prawa	administracyjnego,	s.	61-62.

32	 Sygn.	II	SA	258/91,	OSP	1992/11-12,	s.	494	i	nast.

w art. 3 § 2 pkt 2-4 p.p.s.a. należałoby 
uznać, że mamy do czynienia ze sprawą, 
która podlega kognicji sądów administra-
cyjnych na podstawie art. 3 § 3 p.p.s.a. 
W powołanym przepisie użyto sfomułowa-
nia „w sprawach, w których przepisy ustaw 
szczególnych przewidują sądową kontrolę”. 
Nie oznacza to jednak, że chodzi o każdą 
sprawę. Treść art. 3 § 1 p.p.s.a. wyraźnie 
wskazuje, że sądy administracyjne spra-
wują kontrolę działalności administracji 
publicznej. Oznacza to, że art. 3 § 3 p.p.s.a. 
dotyczy tylko spraw, w których przepisy 
szczególne przewidują sądową kontro-
lę działalności administracji publicznej, 
choćby tylko w znaczeniu funkcjonalnym. 
Stanowisko takie prezentowane jest rów-
nież w doktrynie30. 

Administracyjnoprawny aspekt oceny 
kwalifikacyjnej kontrolera wynika stąd, że 
jest ona czynnością dokonywaną w ramach 
stosunku pracy nawiązanego na podstawie 
mianowania. W piśmiennictwie prawni-
czym istnieje pogląd, że „stosunek pracy 
na podstawie mianowania jest stosunkiem 
administracyjno-prawnym w sferze prawa 
pracy. Nawiązanie, jak i rozwiązanie tego 
stosunku, następuje w drodze decyzji ad-
ministracyjnej.”31. 

Naczelny Sąd Administracyjny w posta-
nowieniu z 15 kwietnia 1991 r.32 uznał, że 
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mianowanie jest decyzją administracyjną, 
a stosunek pracy z mianowania może po-
wstać wyłącznie w wyniku aktu miano-
wania. Mianowanie jest właściwym aktem 
nawiązania stosunku pracy z funkcjona-
riuszem państwowym. Stosunek pracy 
z mianowania różni się od innych stosun-
ków pracy w zakresie podporządkowania 
funkcjonariusza, a także pod względem 
posiadanych przez niego przywilejów. 
Trzeba też uwzględnić uwarunkowania 
historyczne. W okresie międzywojennym 
zatrudnienie w ramach państwowej służby 
cywilnej było zatrudnieniem typu admi-
nistracyjnoprawnego33. 

Przedstawione argumenty dają podstawę 
do twierdzenia, że stosunek pracy z mia-
nowania łączący kontrolera z Najwyższą 
Izbą Kontroli ma charakter administra-
cyjnoprawny, choć jest „zakotwiczony” 
w sferze prawa pracy i niektóre instytu-
cje właściwe dla tej dziedziny odnoszą się 
do niego. Istotą tego stosunku jest służba 
państwowa rozumiana jako wykonywanie 
zawodowo funkcji państwowych, w tym 
wypadku – kontrolnych, za wynagrodze-
niem, w sposób stały i ciągły. 

Jeśli chodzi o mianowanego kontrolera, 
także inne sprawy są załatwiane w drodze 
decyzji administracyjnej. Tak się dzieje 
w wypadku przeniesienia do kontrolnej 
jednostki organizacyjnej NIK w miejsco-
wości innej niż siedziba tej, w której wy-
konuje on pracę ‒ na podstawie art. 77 
ustawy o NIK oraz w sprawach, o których 

33	 Patrz	ustawa	z	17.2.1922	o	państwowej	służbie	cywilnej,	Dz.U.	nr	21	poz.	164,	ze	zm.	znajdująca	zastosowanie	
do	urzędników	Kontroli	Państwowej	na	podstawie	art.	118	–	o	ile	nie	stanowiła	inaczej	ustawa	z	3.6.1921	
o	Kontroli	Państwowej	Dz.U.	RP	nr	51	poz.	314,	ze	zm.	(także	art.	32	ustawy	o	Kontroli	Państwowej).

34	 Taka	linia	orzecznicza	jest	utrzymana	w	kolejnym	prawomocnym	orzeczeniu.	Patrz	wyrok	WSA	w	Warszawie	
z	17.8.2017,	sygn.	II	SA/Wa	1768/16,	opubl.	w	CBOSA.

mowa w art. 92 i 93 ustawy o NIK, tj. do-
tyczących rozwiązania stosunku pracy. 
Od decyzji mianowanemu kontrolero-
wi przysługuje wówczas skarga do sądu 
administracyjnego, stosownie do art. 96 
ustawy o NIK.

Podsumowanie
Wykładnia dokonana przez WSA w glo-
sowanym wyroku zasługuje na aprobatę 
w części dotyczącej trybu postępowania 
w sytuacji dokonania negatywnej oceny 
kwalifikacyjnej mianowanego kontrolera 
NIK. Jak słusznie podniósł Sąd, regula-
cja zawarta w ustawie o NIK gwarantuje 
kontrolerowi zachowanie prawa do dwu-
krotnego rozpoznania jego sprawy przez 
dwa różne podmioty – dyrektora kon-
trolnej jednostki organizacyjnej, w któ-
rej jest zatrudniony oceniany kontroler 
oraz Prezesa NIK w postępowaniu odwo-
ławczym. Należy zgodzić się z twierdze-
niem WSA, że od decyzji Prezesa wydanej 
na podstawie art. 76a ust. 3 ustawy o NIK, 
utrzymującej w mocy ocenę negatywną, 
kontrolerowi przysługuje skarga do sądu 
administracyjnego, a nie wniosek o po-
nowne rozpoznanie sprawy z art. 127 § 3 
k.p.a., co wynika z samej wykładni lite-
ralnej art. 76b ustawy o NIK34. 

Analizowane orzeczenie zmieniło prak-
tykę. Wyeliminowanie wniosku o ponowne 
rozpoznanie sprawy niewątpliwie przy-
spiesza kontrolę sądowoadministracyjną 
rozstrzygnięcia dotyczącego negatywnej 
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oceny. Ma to istotne znaczenie również 
dlatego, że w wypadku otrzymania przez 
mianowanego kontrolera negatywnej 
oceny kwalifikacyjnej art. 76 ust. 7 usta-
wy o NIK nakazuje przeprowadzenie po-
nownej oceny nie wcześniej niż 6 miesięcy 
i nie później niż 12 miesięcy od doręczenia 
pierwszej oceny negatywnej.

Naszej aprobaty nie może jednak zyskać 
uznanie przez Sąd negatywnej oceny kwa-
lifikacyjnej, dokonanej przez przełożonego 
mianowanego kontrolera, za decyzję ad-
ministracyjną wydaną w pierwszej instan-
cji oraz decyzji Prezesa NIK, wydanej na 
podstawie art. 76a ust. 3 ustawy o NIK, za 
ostateczną decyzję administracyjną. Teza 
przyjęta przez WSA byłaby słuszna, gdyby 
każda ocena kwalifikacyjna – i pozytyw-
na i negatywna ‒ była dokonywana w obu 
instancjach w formie decyzji administra-
cyjnej. Strona formalna i materialna pozy-
tywnej albo negatywnej oceny są przecież 
takie same. Jednak wtedy, sądowa kontrola 
ostatecznej decyzji w sprawie oceny kwa-
lifikacyjnej nie mogłaby być różnicowa-
na, ponieważ właściwość sądów admini-
stracyjnych wynikałaby z art. 3 § 2 pkt 1 
p.p.s.a. Tymczasem, tylko w odniesieniu 
do decyzji zatwierdzającej ocenę negatyw-
ną, ustawodawca wyraźnie sformułował 
podstawę prawną do kontroli sądowej. 
Dlatego uważamy, że omawiana decyzja 

Prezesa NIK zatwierdzająca negatywną 
ocenę kwalifikacyjną nie jest decyzją ad-
ministracyjną, a podlega kognicji sądów 
administracyjnych na podstawie art. 3 § 3 
p.p.s.a., gdyż sprawa ta należy do kategorii 
tych, w których przepisy ustaw szczegól-
nych przewidują kontrolę sądową.

Pogląd ten nie oznacza, że treść decyzji 
Prezesa NIK zatwierdzającej negatywną 
ocenę kwalifikacyjną i podlegającej kontro-
li sądowej na podstawie art. 3 § 3 p.p.s.a. 
będzie się w istotny sposób różnić od do-
tychczas wydawanych decyzji. Musi ona 
zawierać elementy, które pozwolą na doko-
nanie sądowej kontroli jej legalności ‒ za-
wierać komparycję, rozstrzygnięcie sprawy 
wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, 
a także uzasadnienie z podaniem okolicz-
ności faktycznych stanowiących podstawę 
rozstrzygnięcia. Konieczne jest również 
zawarcie pouczenia o trybie jej zaskarże-
nia do sądu administracyjnego. 
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