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Wprowadzenie

W 2012 r. ukazało się pierwsze wydanie książki Kontrola rządowa w administracji publicznej. Porad-
nik dla kontrolujących i kontrolowanych, będące pierwszym na rynku wydawniczym tak obszernym
i kompleksowym omówieniem problematyki dotyczącej przepisów ustawy z 15.7.2011 r. o kontroli
w administracji rządowej, w której – po raz pierwszy po 1997 r. – dokonano w polskim porządku
prawnym normatywnego, zunifikowanego i kompleksowego uregulowania zasad i trybu kontroli
w ramach sektora administracji rządowej.

Wspomniana wyżej ustawa na trwałe wpisała się już w porządek polskiego prawa administracyj-
nego materialnego oraz w bieżącą działalność i organizację jednostek kontrolujących oraz jedno-
stek kontrolowanych w ramach szeroko pojętej administracji rządowej. Przy czym samo brzmie-
nie przepisów ww. ustawy – poza jednostkowym przypadkiem – nie było przedmiotem zmian legi-
slacyjnych. Nie oznacza to oczywiście, iż zagadnienia dotyczące kontroli w administracji stanęły
w miejscu. Rozwój rozwiązań w zakresie kontroli w administracji rządowej i ich ewaluację widać
chociażby na przykładzie kolejnej wersji Standardów kontroli w administracji rządowej, które zo-
stały zatwierdzone przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 31.7.2017 r. Z drugiej strony
przy okazji realizacji poszczególnych zadań kontrolnych w ramach sektora administracji rządowej
pojawiają się zarówno stare, jak i nowe wątpliwości i problemy dotyczące praktycznego stosowania
regulacji ustawy z 15.7.2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

Równocześnie w ostatnich latach dynamicznym zmianom uległ szereg regulacji wielu gałęzi prawa
administracyjnego materialnego, co znajduje swoje praktyczne odzwierciedlenie przy okazji prze-
prowadzania kontroli w ramach administracji rządowej.

Te wszystkie okoliczności stały się przyczyną podjęcia przez autora decyzji o kolejnym wydaniu ni-
niejszej publikacji, z niezbędnymi aktualizacjami, zmianami oraz uzupełnieniami. Bazując na oso-
bistych doświadczeniach zawodowych, autor starał się przedstawić przepisy dotyczące kontroli
w administracji rządowej z różnych perspektyw: kontrolera, kierownika komórki do spraw kontroli
w jednostce kontrolującej, a także osoby zajmującej się na co dzień obsługą i koordynacją kontroli
zewnętrznych realizowanych w stosunku do tej jednostki oraz świadczącej pomoc prawną na rzecz
kierowników jednostek kontrolowanych.

Książka ta stanowi kontynuację idei, jaka przyświecała jej pierwszemu wydaniu – ma charakter po-
radnika napisanego przez praktyka dla praktyków. W tym celu autor ograniczył do niezbędnego mi-
nimum rozważania o charakterze teoretycznym, główny nacisk kładąc na dokonanie analizy prze-
pisów komentowanej ustawy w ich wymiarze praktycznym. Celem autora jest zatem podzielenie się
obserwacjami, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu kontroli czy wreszcie udzielanie odpo-
wiedzi na wątpliwości dotyczące zastosowania określonych regulacji i rozwiązań prawnych w trak-
cie kontroli. W treści zamieszczono gotowe wzory lub przykłady dokumentów, które Czytelnicy
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będą mogli wykorzystać w ramach przygotowywania lub realizowania konkretnych zadań kontro-
lnych.

Opracowanie niniejsze wzbogacone jest również o treści i obserwacje powstałe na kanwie aktyw-
ności autora jako wykładowcy (trenera) w ramach szkoleń i warsztatów z zakresu organizacji i ob-
sługi kontroli.

Poradnik w pewnym stopniu stanowi również komentarz do ustawy, w którym dokonywana jest
analiza poszczególnych przepisów i przedstawiane są konkretne propozycje wykładni, mającej
umożliwić zastosowanie ich w praktyce.

Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, których można określić wspólną nazwą
„uczestników postępowań kontrolnych realizowanych w ramach szeroko pojętej administracji rzą-
dowej”, a więc przede wszystkim do: kontrolerów, kierowników komórek do spraw kontroli, kie-
rowników jednostek kontrolujących, kierowników jednostek kontrolowanych czy wreszcie pracow-
ników tych jednostek, w szczególności zajmujących się na co dzień obsługą kontroli zewnętrznych
instytucjonalnych. Książka ta może być również pomocna dla studentów wydziałów prawa i admi-
nistracji, uczestników studiów podyplomowych i szkoleń, a także innych osób zainteresowanych
zagadnieniami dotyczącymi kontroli.

Autor ma nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie pełniło rolę praktycznego poradnika, po-
mocnego w codziennej praktyce zawodowej zarówno dla kontrolujących, jak i kontrolowanych,
a w szczególności dla osób rozpoczynających swoją zawodową karierę jako kontrolerzy.

Marcin Antoniak
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