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Wprowadzenie 
W. zakresie. zagadnień. dotyczących. kontroli. w. admini-
stracji.rządowej.obecny.rok.obfituje.w.wydarzenia.o.du-
żym. znaczeniu.. Od. 1.1.2012. r.. zaczęły. obowiązywać.
przepisy. ustawy. z. 15.7.2011. r.. o. kontroli.w. administra-
cji.rządowej.(Dz.U..Nr.185,.poz..1092),.a.10.lutego.zostały.
zatwierdzone.przez.Prezesa.Rady.Ministrów.Standardy 
prowadzenia kontroli w administracji rządowej..

Bezpośrednim. impulsem. do. napisania. niniejszej. książ-
ki.była.potrzeba.przygotowania.uczestników.kontroli.do.
wdrożenia.i.zastosowania.w.codziennej.pracy.zawodowej.
najistotniejszego.od.dwóch.dekad.aktu.prawnego.z.dzie-
dziny.kontroli.w.administracji.rządowej.

Opracowanie.ujęte.zostało.z.perspektywy.kierownika.ko-
mórki.do.spraw.kontroli.w.jednostce.kontrolującej,.a.jed-
nocześnie.osoby.zajmującej.się.na.co.dzień.obsługą.i.koor-
dynacją.kontroli.zewnętrznych.realizowanych.w.stosunku.
do.tej.jednostki..

Książka. stanowi. praktyczny. poradnik. napisany. przez.
praktyka. dla. praktyków.. W. tym. celu. autor. ograniczył.
do.niezbędnego.minimum.rozważania.o.charakterze.teo-
retycznym,. główny. nacisk. kładąc. na. dokonanie. analizy.
przepisów.komentowanej.ustawy.w.ich.wymiarze.prak-
tycznym..

Celem. autora jest. udzielanie. odpowiedzi. rozwiewają-
cych.wątpliwości.dotyczących.zastosowania.określonych.
regulacji. i. rozwiązań.prawnych,. jakie.będą.z.pewnością.
pojawiać.się.w. toku.przeprowadzania.kontroli..W.treści.
zamieszczono.gotowe.wzory.dokumentów,.które.Czytel-
nicy.będą.mogli.wykorzystać.w.ramach.przygotowywa-
nia.lub.realizowania.konkretnych.zadań.kontrolnych..
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Wprowadzenie�

1. Regulacja przed i po wejściu 
w życie ustawy z 15.7.2011 r. 
o kontroli w administracji 
rządowej 

1.1. Wprowadzenie 

Ustawa.z.15.7.2011.r..o.kontroli.w.administracji.rządowej.
(Dz.U..Nr.185,.poz..1092),.zwana.dalej.UoKwAR,.stanowi.
całkowicie.nowy.akt.prawny.w.obowiązującym.obecnie.
polskim.porządku.prawnym..Po.raz.pierwszy.po.1997.r..–.
na.gruncie.obowiązywania.Konstytucji.Rzeczypospolitej.
Polskiej.z.2.4.1997.r..(Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm.).–.do-
konano.nim.normatywnego,.zunifikowanego.i.komplek-
sowego. uregulowania. zasad. i. trybu. kontroli. w. ramach.
sektora. administracji. rządowej.w. celu. zapewnienia.wa-
runków.do.kompetentnego.i.efektywnego.wykonywania.
istotnych.funkcji.aparatu.państwowego..

Ustawę. tę. należy. traktować. jako. swoisty. „kamień.milo-
wy”.w.zakresie.regulacji.kontroli.w.administracji.rządo-
wej.w. prawie. administracyjnym.materialnym,. gdyż.ma.
ona.być.–.w.założeniu.ustawodawcy.–.czymś.w.rodzaju 
„kodeksu”,. który. reguluje. zagadnienia. związane. z. kon-
trolą.w.administracji.rządowej,.w.którego.treści.nastąpi-
ło. jednolite. uregulowanie. zasad. i. trybu. przeprowadza-
nia.kontroli.działalności.organów.administracji.rządowej,.
urzędów.obsługujących.lub.stanowiących.aparat.pomoc-
niczy.tych.organów.oraz.jednostek.organizacyjnych.pod-
ległych.lub.nadzorowanych.przez.te.organy,.a.także.okre-
ślenie.organów.właściwych.w.sprawach.kontroli..

Poradnik w.pewnym.stopniu. jest.również.komentarzem.
do.ustawy,.w.którym.dokonywana. jest. analiza.poszcze-
gólnych.przepisów,. czy. też. przedstawiane. są. konkretne.
propozycje. wykładni,. mającej. umożliwić. zastosowanie.
tych.przepisów.w.praktyce..

Opracowanie. niniejsze. jest. także. podsumowaniem. kil-
kuletnich. doświadczeń. zawodowych. autora. –. obserwa-
cji.praktycznych.oraz.nasuwających.się.wniosków,.zwią-
zanych. z. realizowaniem. i. nadzorowaniem.prowadzenia.
czynności. kontrolnych,. jak. również. aktywności. autora.
jako.wykładowcy.w.ramach.szkoleń.z.zakresu.organizacji.
i.obsługi.kontroli..

Książka adresowana. jest. do. szerokiego. kręgu. odbior-
ców,. których. można. określić. wspólnym.mianownikiem.
„uczestników. postępowań. kontrolnych. realizowanych.
w.ramach.szeroko.pojętej.administracji.rządowej”,.a.więc.
przede.wszystkim.do:.kontrolerów,.kierowników.komó-
rek. do. spraw. kontroli,. kierowników. jednostek. kontro-
lujących,. kierowników. jednostek. kontrolowanych,. czy.
wreszcie. pracowników. tych. jednostek,. w. szczególności.
zajmujących. się. na. co. dzień. obsługą. kontroli. zewnętrz-
nych.instytucjonalnych..Książka.ta.może.być.również.po-
mocna.dla. studentów.wydziałów.prawa. i. administracji,.
uczestników.studiów.podyplomowych.i.szkoleń,.a.także.
innych.osób.zainteresowanych.zagadnieniami.dotyczący-
mi.kontroli..

Autor. ma. nadzieję,. że. niniejsze. opracowanie. stanie. się.
praktycznym.poradnikiem,.który.będzie.pomocny.w.co-
dziennej. praktyce. zawodowej. zarówno. dla. kontrolują-
cych.jak.i.kontrolowanych.



� 3

1. Regulacja przed i po wejściu 
w życie ustawy z 15.7.2011 r. 
o kontroli w administracji 
rządowej 

1.1. Wprowadzenie 

Ustawa.z.15.7.2011.r..o.kontroli.w.administracji.rządowej.
(Dz.U..Nr.185,.poz..1092),.zwana.dalej.UoKwAR,.stanowi.
całkowicie.nowy.akt.prawny.w.obowiązującym.obecnie.
polskim.porządku.prawnym..Po.raz.pierwszy.po.1997.r..–.
na.gruncie.obowiązywania.Konstytucji.Rzeczypospolitej.
Polskiej.z.2.4.1997.r..(Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm.).–.do-
konano.nim.normatywnego,.zunifikowanego.i.komplek-
sowego. uregulowania. zasad. i. trybu. kontroli. w. ramach.
sektora. administracji. rządowej.w. celu. zapewnienia.wa-
runków.do.kompetentnego.i.efektywnego.wykonywania.
istotnych.funkcji.aparatu.państwowego..

Ustawę. tę. należy. traktować. jako. swoisty. „kamień.milo-
wy”.w.zakresie.regulacji.kontroli.w.administracji.rządo-
wej.w. prawie. administracyjnym.materialnym,. gdyż.ma.
ona.być.–.w.założeniu.ustawodawcy.–.czymś.w.rodzaju 
„kodeksu”,. który. reguluje. zagadnienia. związane. z. kon-
trolą.w.administracji.rządowej,.w.którego.treści.nastąpi-
ło. jednolite. uregulowanie. zasad. i. trybu. przeprowadza-
nia.kontroli.działalności.organów.administracji.rządowej,.
urzędów.obsługujących.lub.stanowiących.aparat.pomoc-
niczy.tych.organów.oraz.jednostek.organizacyjnych.pod-
ległych.lub.nadzorowanych.przez.te.organy,.a.także.okre-
ślenie.organów.właściwych.w.sprawach.kontroli..

Poradnik w.pewnym.stopniu. jest.również.komentarzem.
do.ustawy,.w.którym.dokonywana. jest. analiza.poszcze-
gólnych.przepisów,. czy. też. przedstawiane. są. konkretne.
propozycje. wykładni,. mającej. umożliwić. zastosowanie.
tych.przepisów.w.praktyce..

Opracowanie. niniejsze. jest. także. podsumowaniem. kil-
kuletnich. doświadczeń. zawodowych. autora. –. obserwa-
cji.praktycznych.oraz.nasuwających.się.wniosków,.zwią-
zanych. z. realizowaniem. i. nadzorowaniem.prowadzenia.
czynności. kontrolnych,. jak. również. aktywności. autora.
jako.wykładowcy.w.ramach.szkoleń.z.zakresu.organizacji.
i.obsługi.kontroli..

Książka adresowana. jest. do. szerokiego. kręgu. odbior-
ców,. których. można. określić. wspólnym.mianownikiem.
„uczestników. postępowań. kontrolnych. realizowanych.
w.ramach.szeroko.pojętej.administracji.rządowej”,.a.więc.
przede.wszystkim.do:.kontrolerów,.kierowników.komó-
rek. do. spraw. kontroli,. kierowników. jednostek. kontro-
lujących,. kierowników. jednostek. kontrolowanych,. czy.
wreszcie. pracowników. tych. jednostek,. w. szczególności.
zajmujących. się. na. co. dzień. obsługą. kontroli. zewnętrz-
nych.instytucjonalnych..Książka.ta.może.być.również.po-
mocna.dla. studentów.wydziałów.prawa. i. administracji,.
uczestników.studiów.podyplomowych.i.szkoleń,.a.także.
innych.osób.zainteresowanych.zagadnieniami.dotyczący-
mi.kontroli..

Autor. ma. nadzieję,. że. niniejsze. opracowanie. stanie. się.
praktycznym.poradnikiem,.który.będzie.pomocny.w.co-
dziennej. praktyce. zawodowej. zarówno. dla. kontrolują-
cych.jak.i.kontrolowanych.



4�

1.�Regulacja�przed�i po�wejściu�w życie�ustawy�z 15.7.2011 r.�o kontroli…

ust..1.pkt.3.i.ust..2.ustawy.z.8.8.1996.r..o.Radzie.Ministrów.
(Dz.U..z.2003.r..Nr.24,.poz..199.ze.zm.).stanowiące,.że:.
.− minister. kieruje,. nadzoruje. i. kontroluje. działalność.
podporządkowanych. organów,. urzędów. i. jednostek;.
w. szczególności. w. tym. zakresie. organizuje. kontrolę.
sprawności. działania,. efektywności. gospodarowania.
oraz. przestrzegania. prawa. przez. jednostki. organiza-
cyjne;

.− minister. nadzoruje. i. kontroluje. działalność. organów.
i.jednostek,.w.stosunku.do.których.uzyskał.uprawnie-
nia.nadzorcze.na.podstawie.przepisów.ustawowych.–.
na. zasadach. określonych.w. tych. przepisach;. przepis.
art..34.ust..1.ww..ustawy.stosuje.się.odpowiednio.

Dodatkowo. jak. wskazano. w.Uzasadnieniu do projektu 
ustawy:.analiza aktów prawnych określających zasady i tryb 
kontroli prowadzonych przez komórki kontrolne poszczególnych 
ministerstw wykazała, że dotychczasowy sposób uregulowania 
tej materii nie zapewniał skuteczności kontroli ani zachowania 
jej standardów.[1].

Podobny. charakter. –. na. szczeblu. administracji. rządo-
wej. w. województwie. –. chociaż. zdecydowanie. pełniej-
szy. w. zakresie. swojej. regulacji,. miały. przepisy. ustawy.
z.23.1.2009.r..o.wojewodzie.i.administracji.rządowej.w.wo-
jewództwie.(Dz.U..Nr.31,.poz..206.ze.zm.),.a.w.szczegól-
ności.przepisy.rozdziału.3.–.Kontrola.prowadzona.przez.
wojewodę. (w. tym. w. uchylonych. przepisach. art.. 29–50.
ww..ustawy)..

W.powyższym.kontekście,. trafnie.wskazano.w.Uzasad-
nieniu do projektu ustawy,. że. przed. 1.1.2012. r.. wystę-
pował. szereg. istotnych. problemów.w. zakresie. regulacji.
kontroli.w.administracji.rządowej,.zważywszy.na.wystę-
pujące.w.tym.zakresie.znaczne.rozbieżności.i.niejednoli-
tość. rozwiązań. co. do. formy przepisów regulujących proces 
kontrolny (przepisy powszechnie obowiązujące, akty wewnętrz-
ne – różnej rangi), stwierdzono także przypadki braku jakich-
kolwiek uregulowań w tym zakresie.[1]..

W. Standardach kontroli w administracji rządowej. za-
twierdzonych. 10.2.2012. r.. stwierdzono. również,. że.
UoKwAR. należy. traktować,. jako. najważniejszą od dwóch 
dekad regulację tej rangi dotyczącą kontroli, wyznaczającą 
nowe, profesjonalne ramy prowadzenia działalności kontrolnej 
przez administrację rządową.(Standardy kontroli w admini-
stracji rządowej – dalej: Standardy, I. Wstęp – Cel)..

1.2. Cel ustawy o kontroli w administracji 
rządowej 

Jak.wskazano.w.Uzasadnieniu do projektu ustawy:.celem 
projektowanej ustawy jest jednolite uregulowanie zasad i try-
bu przeprowadzania kontroli działalności organów administra-
cji rządowej, urzędów obsługujących lub stanowiących aparat 
pomocniczy tych organów oraz jednostek organizacyjnych pod-
ległych lub nadzorowanych przez te organy, a także określe-
nie organów właściwych w sprawach kontroli. (…) Regulacje 
prawne w zakresie kontroli przeprowadzanych w administra-
cji rządowej (przed.wejściem.w.życie.komentowanej.usta-
wy. –. przyp.. autora). były często szczątkowe, niespójne oraz 
rozproszone w aktach prawnych o różnej randze. Taki sposób 
uregulowania omawianej materii nie gwarantował skuteczności 
prowadzonych kontroli, a tym samym nie zapewniał realizacji 
podstawowych zadań nałożonych na organy państwa. W kon-
sekwencji brak kompleksowej regulacji w zakresie zasad i trybu 
prowadzenia kontroli w administracji rządowej. stanowił pod-
stawową trudność w prowadzeniu kontroli.[1].

1.3. Regulacje obowiązujące przed 2012 r. 

Obwiązującymi.przed.1.1.2012.r..podstawowymi.regula-
cjami.w.zakresie.kontroli.przeprowadzanych.w.admini-
stracji. rządowej. –. na.poziomie.naczelnych. organów.ad-
ministracji. rządowej. –. były. regulacje. zawarte. w. art.. 34.
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.− zarządzenie.Nr.32.MI.z.29.12.2009.r..w.sprawie.szcze-
gółowych. zasad. i. trybu. przeprowadzania. kontro-
li. działalności. organów. i. jednostek. organizacyjnych.
podległych.lub.nadzorowanych.przez.MI.(Dz.Urz..MI.
Nr.14,.poz..50);.

.− zarządzenie. Nr. 28.MKiDN. z. 9.11.2010. r.. w. sprawie.
nadzoru.i.kontroli.nad.jednostkami.objętymi.częścią.24.
budżetu.państwa.(Dz.Urz..MKiDN.Nr.5,.poz..49);.

.− zarządzenie.Nr.12.MPiPS.z.23.11.2009.r..wprowadzają-
ce.Instrukcję w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kon-
troli przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. (Dz.Urz..
MPiPS.Nr.5,.poz..16);.

.− zarządzenie. Nr. 11. MSWiA. z. 2.6.2010. r.. w. sprawie.
szczegółowych. zasad. i. trybu. przeprowadzania. kon-
troli. przez.Ministra. Spraw.Wewnętrznych. i.Admini-
stracji.oraz.organy.i. jednostki.organizacyjne.podległe.
lub. nadzorowane. przez. Ministra. Spraw. Wewnętrz-
nych. i. Administracji. (Dz.Urz.. MSW. Nr. 7,. poz.. 29.
i.Nr.9,.poz..44);.

.− zarządzenie.Nr.29.MSZ.z.22.12.2009.r..w.sprawie.wy-
konywania.kontroli.w.urzędzie.obsługującym.Ministra.
Spraw.Zagranicznych.oraz.innych.jednostkach.podle-
głych.lub.nadzorowanych.(Dz.Urz..MSZ.Nr.6,.poz..93.
oraz.z.2010.r..Nr.2,.poz..26);.

.− Regulamin. prowadzenia. kontroli. zewnętrznej. przez.
Departament.Nadzoru,. Kontroli. i. Skarg.Ministerstwa.
Zdrowia. zatwierdzony. przez. dyrektora. Generalnego.
Ministerstwa.Zdrowia.z.10.11.2010.r..(niepublikowany)..

W.związku.z.powyższym,.truizmem.będzie.twierdzenie,.
że:.konieczne stało się wprowadzenie jednolitego modelu zasad 
i trybu wykonywania kontroli przez organy administracji rzą-
dowej w celu zapewnienia warunków do kompetentnego i efek-
tywnego wykonywania istotnych funkcji aparatu państwowego. 
Ustalenie jednolitych zasad, standardów i procedur kontroli ma 
spowodować, że jednostki kontrolowane przez różne podmioty 
poddawane będą jednakowym obowiązkom i dysponować będą 
jednakowymi uprawnieniami, co w efekcie ma wprowadzić po-

Jako.przykład.aktów.powszechnie.obowiązujących.regu-
lujących. problematykę. kontroli. w. administracji. rządo-
wej. należy.wskazać. obowiązujące.do. 31.12.2011. r.. rozp..
RM.z.29.7.2003.r..w.sprawie.szczegółowych.zasad.i.trybu.
przeprowadzania.kontroli.przez.Kancelarię.Prezesa.Rady.
Ministrów.(Dz.U..Nr.146,.poz..1414.oraz.z.2008.r..Nr.57,.
poz..343),.czy.też.rozp..RM.z.25.5.2004.r..w.sprawie.zakre-
su,.szczegółowych.zasad.i.trybu.kontroli.przeprowadza-
nej.przez.ministra.właściwego.do.spraw.Skarbu.Państwa.
(Dz.U..Nr.140,.poz..1478)..

Dla. zilustrowania. trafności. „diagnozy”. stanu.prawnego.
postawionej. przez. projektodawców. UoKwAR. wypada.
wskazać,.że.przed.1.1.2012.r..zagadnienia.kontroli.w.ad-
ministracji.rządowej.były.regulowane.m.in..w.następują-
cych.aktach.kierownictwa.wewnętrznego,.tj.:.
.− zarządzenie.Nr.15.MEN.z.28.8.2009.r..w.sprawie.trybu.
planowania,.przygotowania,.przeprowadzania.i.doku-
mentowania. kontroli. urzędu. obsługującego.Ministra.
Edukacji.Narodowej.oraz.organów.i.jednostek.organi-
zacyjnych.podległych.Ministrowi.Edukacji.Narodowej.
lub.przez.niego.nadzorowanych.(Dz.Urz..MEN.Nr.2,.
poz..2);.

.− zarządzenie.Nr.20.MF.z.9.7.2009.r..wprowadzające.In-
strukcję w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli 
oraz postępowania wyjaśniającego w urzędzie obsługującym 
Ministra Finansów i jednostkach podległych lub nadzo-
rowanych przez Ministra Finansów. (Dz.Urz.. MF. Nr. 9,.
poz..51.oraz.z.2011.r..Nr.1,.poz..3);.

.− zarządzenie. Nr. 15. MF. z. 18.5.2009. r.. w. sprawie. za-
sad.i.trybu.prowadzenia.kontroli.w.izbach.i.urzędach.
skarbowych.(Dz.Urz..MF.Nr.6,.poz..36);.

.− zarządzenie.Nr.40.MG.z.23.12.2008.r..w.sprawie.zasad.
i. trybu.przeprowadzania. kontroli. organów,.urzędów.
i. jednostek. podporządkowanych. Ministrowi. Gospo-
darki.oraz.komórek.organizacyjnych.Ministerstwa.Go-
spodarki.(Dz.Urz..MG.z.2009.r..Nr.1,.poz..6);.

Akty�dotyczące�
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.− zarządzenie.Nr.32.MI.z.29.12.2009.r..w.sprawie.szcze-
gółowych. zasad. i. trybu. przeprowadzania. kontro-
li. działalności. organów. i. jednostek. organizacyjnych.
podległych.lub.nadzorowanych.przez.MI.(Dz.Urz..MI.
Nr.14,.poz..50);.

.− zarządzenie. Nr. 28.MKiDN. z. 9.11.2010. r.. w. sprawie.
nadzoru.i.kontroli.nad.jednostkami.objętymi.częścią.24.
budżetu.państwa.(Dz.Urz..MKiDN.Nr.5,.poz..49);.

.− zarządzenie.Nr.12.MPiPS.z.23.11.2009.r..wprowadzają-
ce.Instrukcję w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kon-
troli przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. (Dz.Urz..
MPiPS.Nr.5,.poz..16);.

.− zarządzenie. Nr. 11. MSWiA. z. 2.6.2010. r.. w. sprawie.
szczegółowych. zasad. i. trybu. przeprowadzania. kon-
troli. przez.Ministra. Spraw.Wewnętrznych. i.Admini-
stracji.oraz.organy.i. jednostki.organizacyjne.podległe.
lub. nadzorowane. przez. Ministra. Spraw. Wewnętrz-
nych. i. Administracji. (Dz.Urz.. MSW. Nr. 7,. poz.. 29.
i.Nr.9,.poz..44);.

.− zarządzenie.Nr.29.MSZ.z.22.12.2009.r..w.sprawie.wy-
konywania.kontroli.w.urzędzie.obsługującym.Ministra.
Spraw.Zagranicznych.oraz.innych.jednostkach.podle-
głych.lub.nadzorowanych.(Dz.Urz..MSZ.Nr.6,.poz..93.
oraz.z.2010.r..Nr.2,.poz..26);.

.− Regulamin. prowadzenia. kontroli. zewnętrznej. przez.
Departament.Nadzoru,. Kontroli. i. Skarg.Ministerstwa.
Zdrowia. zatwierdzony. przez. dyrektora. Generalnego.
Ministerstwa.Zdrowia.z.10.11.2010.r..(niepublikowany)..

W.związku.z.powyższym,.truizmem.będzie.twierdzenie,.
że:.konieczne stało się wprowadzenie jednolitego modelu zasad 
i trybu wykonywania kontroli przez organy administracji rzą-
dowej w celu zapewnienia warunków do kompetentnego i efek-
tywnego wykonywania istotnych funkcji aparatu państwowego. 
Ustalenie jednolitych zasad, standardów i procedur kontroli ma 
spowodować, że jednostki kontrolowane przez różne podmioty 
poddawane będą jednakowym obowiązkom i dysponować będą 
jednakowymi uprawnieniami, co w efekcie ma wprowadzić po-

Jako.przykład.aktów.powszechnie.obowiązujących.regu-
lujących. problematykę. kontroli. w. administracji. rządo-
wej. należy.wskazać. obowiązujące.do. 31.12.2011. r.. rozp..
RM.z.29.7.2003.r..w.sprawie.szczegółowych.zasad.i.trybu.
przeprowadzania.kontroli.przez.Kancelarię.Prezesa.Rady.
Ministrów.(Dz.U..Nr.146,.poz..1414.oraz.z.2008.r..Nr.57,.
poz..343),.czy.też.rozp..RM.z.25.5.2004.r..w.sprawie.zakre-
su,.szczegółowych.zasad.i.trybu.kontroli.przeprowadza-
nej.przez.ministra.właściwego.do.spraw.Skarbu.Państwa.
(Dz.U..Nr.140,.poz..1478)..

Dla. zilustrowania. trafności. „diagnozy”. stanu.prawnego.
postawionej. przez. projektodawców. UoKwAR. wypada.
wskazać,.że.przed.1.1.2012.r..zagadnienia.kontroli.w.ad-
ministracji.rządowej.były.regulowane.m.in..w.następują-
cych.aktach.kierownictwa.wewnętrznego,.tj.:.
.− zarządzenie.Nr.15.MEN.z.28.8.2009.r..w.sprawie.trybu.
planowania,.przygotowania,.przeprowadzania.i.doku-
mentowania. kontroli. urzędu. obsługującego.Ministra.
Edukacji.Narodowej.oraz.organów.i.jednostek.organi-
zacyjnych.podległych.Ministrowi.Edukacji.Narodowej.
lub.przez.niego.nadzorowanych.(Dz.Urz..MEN.Nr.2,.
poz..2);.

.− zarządzenie.Nr.20.MF.z.9.7.2009.r..wprowadzające.In-
strukcję w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli 
oraz postępowania wyjaśniającego w urzędzie obsługującym 
Ministra Finansów i jednostkach podległych lub nadzo-
rowanych przez Ministra Finansów. (Dz.Urz.. MF. Nr. 9,.
poz..51.oraz.z.2011.r..Nr.1,.poz..3);.

.− zarządzenie. Nr. 15. MF. z. 18.5.2009. r.. w. sprawie. za-
sad.i.trybu.prowadzenia.kontroli.w.izbach.i.urzędach.
skarbowych.(Dz.Urz..MF.Nr.6,.poz..36);.

.− zarządzenie.Nr.40.MG.z.23.12.2008.r..w.sprawie.zasad.
i. trybu.przeprowadzania. kontroli. organów,.urzędów.
i. jednostek. podporządkowanych. Ministrowi. Gospo-
darki.oraz.komórek.organizacyjnych.Ministerstwa.Go-
spodarki.(Dz.Urz..MG.z.2009.r..Nr.1,.poz..6);.

Akty�dotyczące�
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to.na.uwadze.w.pierwszej.kolejności.nasuwają.się.powią-
zania o charakterze prawno-porównawczym.w.szczegól-
ności. z. przepisami. ustawy. z. 23.12.1994. r.. o.Najwyższej.
Izbie.Kontroli.(Dz.U..z.2007.r..Nr.231,.poz..1701.ze.zm.)..

Kolejna. grupa. powiązań. będzie. miała. charakter. ustro-
jowy,. wyrażający. się.w. odwoływaniu. się.w. przepisach.
UoKwAR.do.uregulowań.dotyczących.systemu.organów.
administracji. publicznej,. zawartych. w. przepisach. np..
ustawy.z.8.8.1996.r..o.Radzie.Ministrów.(Dz.U..z.2003.r..
Nr. 24,. poz.. 199. ze. zm.),. czy. też. ustawy. z. 23.1.2009. r..
o.wojewodzie. i.administracji. rządowej.w.województwie.
(Dz.U..Nr.31,.poz..206.ze.zm.)..

W. dalszej. kolejności. występują. powiązania o charak-
terze nomenklaturowo-pojęciowym,. czego. wyrazem.
jest. posługiwanie. się. przez. ustawodawcę. w. przepisach.
UoKwAR.szeregiem.pojęć,.w.takim.ich.rozumieniu,.jakie.
nadały.im.przepisy.innych.ustaw,.a.w.szczególności.prze-
pisy.ustawy.z.27.8.2009.r..o.finansach.publicznych.(Dz.U..
Nr.157,.poz..1240.ze.zm.),.ustawy.z.17.12.2004.r..o.odpo-
wiedzialności. za. naruszenie. dyscypliny. finansów. pu-
blicznych. (Dz.U..z.2005. r..Nr.14,.poz..114.ze.zm.),.usta-
wy. z. 23.4.1964. r..Kodeks. cywilny. (Dz.U..Nr. 16,. poz.. 93.
ze. zm.),. ustawy. z. 26.6.1974. r.. Kodeks. pracy. (Dz.U..
z.1998.r..Nr.21,.poz..94.ze.zm.),.itp..

Ponadto,. należy. zwrócić. także. uwagę. na. powiązanie 
o charakterze odesłania,.czego.przykładem.jest.odesłanie.
w.art..13.UoKwAR.do.odpowiedniego.stosowania.przepi-
sów.ustawy.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.admi-
nistracyjnego.w.sprawach.doręczeń,.obliczania.terminów.
oraz.protokołu.(t.j..Dz.U..z.2000.r..Nr.98,.poz..1071)..

W. przepisach. UoKwAR. znalazło. się. także. powiązanie 
o charakterze dostosowawczym,. polegające. na. doko-
naniu. zmian. w. obowiązujących. przepisach. prawnych,.
mających. na. celu. ujednolicenie. obowiązujących. regu-
lacji. w. kierunku. powszechnego. stosowania. przepisów.

Powiązania�
ustrojowe

Powiązania�
nomenklaturowo-�
-pojęciowe

Powiązanie�
o charakterze�
odesłania

Powiązanie�
dostosowawcze

czucie pewności i bezpieczeństwa. Jednocześnie przedmiotowa 
ustawa, prowadząc do poprawy efektywności kontroli wewnątrz 
administracji, będzie przyczyniać się do budowy sprawnego 
państwa i zwiększenia zaufania obywateli wobec organów wła-
dzy publicznej.[1].

1.4. Przepisy obowiązujące od 2012 r. 

Komentowana. ustawa.weszła.w. życie.1.1.2012 r.. i. nale-
ży. ją. zakwalifikować. jako. akt. prawny. z dziedziny pra-
wa administracyjnego materialnego.. Przy. tym. nie. jest.
to.akt.prawny.regulujący.w.sposób.wyczerpujący.zagad-
nienia. kontroli.w. administracji. rządowej,. lecz. trzeba. na.
tę.ustawę.patrzeć.jako.na.jeden.z.elementów.szerszej.re-
gulacji.. Jest. ona. ściśle. „zakotwiczona”. w. systemie. pol-
skiego.prawa.administracyjnego.materialnego,.a.zarazem.
powiązana.na.wielu.płaszczyznach.z. innymi.powszech-
nie.obowiązującymi.regulacjami.prawnymi,.dotyczącymi.
szeregu.dziedzin.prawa..

Przyjęcie. takiego. modelu. regulacji,. spowodowane. jest.
m.in.. faktem,. że. normowana. problematyka. jest. ze. swej.
istoty.materią.bardzo.złożoną.a.zarazem.dynamiczną,.nie.
do. końca. kwantyfikowalną. i. dającą. się. ująć.w. systemie.
„sztywnych”. norm. prawnych.. Zatem. ten.model. będzie.
z. jednej. strony. wystarczająco. precyzyjny. i. przystający.
do.wyzwań,.jakie.niesie.ze.sobą.realizowanie.w.praktyce.
czynności.kontrolnych,.a.z.drugiej.strony.pozwoli.unikać.
zbytniej.kazuistyki.

1.5. Powiązania z innymi regulacjami 
prawnymi 

W. powyższym. kontekście. celowe. jest. wskazanie. kilku.
grup.powiązań.z.innymi.regulacjami.prawnymi,.jakie.wy-
nikają.z.analizy.przepisów.komentowanej.ustawy..Mając.

Powiązania�
prawno-�

-porównawcze
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to.na.uwadze.w.pierwszej.kolejności.nasuwają.się.powią-
zania o charakterze prawno-porównawczym.w.szczegól-
ności. z. przepisami. ustawy. z. 23.12.1994. r.. o.Najwyższej.
Izbie.Kontroli.(Dz.U..z.2007.r..Nr.231,.poz..1701.ze.zm.)..

Kolejna. grupa. powiązań. będzie. miała. charakter. ustro-
jowy,. wyrażający. się.w. odwoływaniu. się.w. przepisach.
UoKwAR.do.uregulowań.dotyczących.systemu.organów.
administracji. publicznej,. zawartych. w. przepisach. np..
ustawy.z.8.8.1996.r..o.Radzie.Ministrów.(Dz.U..z.2003.r..
Nr. 24,. poz.. 199. ze. zm.),. czy. też. ustawy. z. 23.1.2009. r..
o.wojewodzie. i.administracji. rządowej.w.województwie.
(Dz.U..Nr.31,.poz..206.ze.zm.)..

W. dalszej. kolejności. występują. powiązania o charak-
terze nomenklaturowo-pojęciowym,. czego. wyrazem.
jest. posługiwanie. się. przez. ustawodawcę. w. przepisach.
UoKwAR.szeregiem.pojęć,.w.takim.ich.rozumieniu,.jakie.
nadały.im.przepisy.innych.ustaw,.a.w.szczególności.prze-
pisy.ustawy.z.27.8.2009.r..o.finansach.publicznych.(Dz.U..
Nr.157,.poz..1240.ze.zm.),.ustawy.z.17.12.2004.r..o.odpo-
wiedzialności. za. naruszenie. dyscypliny. finansów. pu-
blicznych. (Dz.U..z.2005. r..Nr.14,.poz..114.ze.zm.),.usta-
wy. z. 23.4.1964. r..Kodeks. cywilny. (Dz.U..Nr. 16,. poz.. 93.
ze. zm.),. ustawy. z. 26.6.1974. r.. Kodeks. pracy. (Dz.U..
z.1998.r..Nr.21,.poz..94.ze.zm.),.itp..

Ponadto,. należy. zwrócić. także. uwagę. na. powiązanie 
o charakterze odesłania,.czego.przykładem.jest.odesłanie.
w.art..13.UoKwAR.do.odpowiedniego.stosowania.przepi-
sów.ustawy.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.admi-
nistracyjnego.w.sprawach.doręczeń,.obliczania.terminów.
oraz.protokołu.(t.j..Dz.U..z.2000.r..Nr.98,.poz..1071)..

W. przepisach. UoKwAR. znalazło. się. także. powiązanie 
o charakterze dostosowawczym,. polegające. na. doko-
naniu. zmian. w. obowiązujących. przepisach. prawnych,.
mających. na. celu. ujednolicenie. obowiązujących. regu-
lacji. w. kierunku. powszechnego. stosowania. przepisów.

Powiązania�
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Powiązania�
nomenklaturowo-�
-pojęciowe

Powiązanie�
o charakterze�
odesłania

Powiązanie�
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czucie pewności i bezpieczeństwa. Jednocześnie przedmiotowa 
ustawa, prowadząc do poprawy efektywności kontroli wewnątrz 
administracji, będzie przyczyniać się do budowy sprawnego 
państwa i zwiększenia zaufania obywateli wobec organów wła-
dzy publicznej.[1].

1.4. Przepisy obowiązujące od 2012 r. 

Komentowana. ustawa.weszła.w. życie.1.1.2012 r.. i. nale-
ży. ją. zakwalifikować. jako. akt. prawny. z dziedziny pra-
wa administracyjnego materialnego.. Przy. tym. nie. jest.
to.akt.prawny.regulujący.w.sposób.wyczerpujący.zagad-
nienia. kontroli.w. administracji. rządowej,. lecz. trzeba. na.
tę.ustawę.patrzeć.jako.na.jeden.z.elementów.szerszej.re-
gulacji.. Jest. ona. ściśle. „zakotwiczona”. w. systemie. pol-
skiego.prawa.administracyjnego.materialnego,.a.zarazem.
powiązana.na.wielu.płaszczyznach.z. innymi.powszech-
nie.obowiązującymi.regulacjami.prawnymi,.dotyczącymi.
szeregu.dziedzin.prawa..

Przyjęcie. takiego. modelu. regulacji,. spowodowane. jest.
m.in.. faktem,. że. normowana. problematyka. jest. ze. swej.
istoty.materią.bardzo.złożoną.a.zarazem.dynamiczną,.nie.
do. końca. kwantyfikowalną. i. dającą. się. ująć.w. systemie.
„sztywnych”. norm. prawnych.. Zatem. ten.model. będzie.
z. jednej. strony. wystarczająco. precyzyjny. i. przystający.
do.wyzwań,.jakie.niesie.ze.sobą.realizowanie.w.praktyce.
czynności.kontrolnych,.a.z.drugiej.strony.pozwoli.unikać.
zbytniej.kazuistyki.

1.5. Powiązania z innymi regulacjami 
prawnymi 

W. powyższym. kontekście. celowe. jest. wskazanie. kilku.
grup.powiązań.z.innymi.regulacjami.prawnymi,.jakie.wy-
nikają.z.analizy.przepisów.komentowanej.ustawy..Mając.

Powiązania�
prawno-�

-porównawcze

1.5.�Powiązania�z innymi�regulacjami�prawnymi�
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.− ustawy. z. 30.4.2010. r.. o.Narodowym.Centrum.Badań.
i.Rozwoju.(Dz.U..Nr.96,.poz..616);.

.− ustawy. z. 30.4.2010. r.. o.Narodowym.Centrum.Nauki.
(Dz.U..Nr.96,.poz..617.i.Nr.257,.poz..1726);.

.− ustawy.z.30.4.2010.r..o.instytutach.badawczych.(Dz.U..
Nr.96,.poz..618.oraz.z.2011.r..Nr.112,.poz..654);.

.− ustawy.z.25.6.2010.r..o.sporcie.(Dz.U..Nr.127,.poz..857.
ze.zm.);.

.− ustawy. z. 15.4.2011. r.. o. działalności. leczniczej. (Dz.U..
Nr.112,.poz..654.ze.zm.)..

Niejako.na.koniec.wypada.wskazać,.że.w.przepisach.ko-
mentowanej.ustawy.można.dostrzec. szereg.„powiązań” 
z powszechnie uznanymi międzynarodowymi lub kra-
jowymi standardami kontroli,. a. w. szczególności. ze.
standardami. według. modelu. COSO. I. [2],. COSO. II. [3].
i.COSO.III.[4],.Deklaracją.z.Limy.w.sprawie.zasad.kontro-
li.przyjętej.przez.INTOSAI.[5],.Standardami.i.wytyczny-
mi.kontroli.wykonania.zadań.na.podstawie.standardów.
kontroli.INTOSAI.i.praktyki.ISSAI.3000.[6]),.Standardami.
kontroli.Najwyższej.Izby.Kontroli.[7],.czy.też.standarda-
mi.kontroli.zarządczej.dla.sektora.finansów.publicznych.
opublikowanymi.przez.Ministra.Finansów.[8]..

1.6. Tryb wejścia w życie ustawy 

Istotną. kwestią. dotyczącą. ogólnego. omówienia. ustawy.
jest. fakt,. że.w. jej.przypadku.mamy.do.czynienia.z wej-
ściem w życie całości przepisów.UoKwAR.(od.1.1.2012.r.),.
bez.konieczności.uciekania.się.do.–.stosowanego.w.prak-
tyce. legislacyjnej.–.zabiegu. różnicowania.momentu.wej-
ścia.w.życie.poszczególnych.jej.regulacji..

Z.punktu.widzenia.zasad.demokratycznego.państwa.pra-
wa,.jak.również.zasad.techniki.prawodawczej,.pozytyw-
nie. należy. ocenić. zagwarantowanie. przez. ustawodawcę.
odpowiednio. długiego. vacatio legis. komentowanej. usta-
wy,.które.wynosiło.blisko. trzy.miesiące,.gdyż.UoKwAR.

Powiązania�
z innymi�
standardami

UoKwAR.do.kontroli.realizowanych.przez.organy.admi-
nistracji. rządowej,. co. nastąpiło. przez. dokonanie. zmian.
przepisów:.
.− ustawy. z. 21.11.1967. r.. o. powszechnym. obowiąz-
ku. obrony. Rzeczypospolitej. Polskiej. (Dz.U.. z. 2004. r..
Nr.241,.poz..2416.ze.zm.);.

.− ustawy. z. 7.7.1994. r.. –. Prawo. budowlane. (Dz.U..
z.2010.r..Nr.243,.poz..1623.ze.zm.);.

.− ustawy.z.12.10.1994.r..o.samorządowych.kolegiach.od-
woławczych.(Dz.U..z.2001.r..Nr.79,.poz..856.ze.zm.);.

.− ustawy. z. 22.6.1995. r.. o. zakwaterowaniu. Sił. Zbroj-
nych.Rzeczypospolitej.Polskiej.(Dz.U..z.2010.r..Nr.206,.
poz..1367.oraz.z.2011.r..Nr.22,.poz..114);.

.− ustawy.z.14.12.1995.r..o.urzędzie.Ministra.Obrony.Na-
rodowej.(Dz.U..z.1996.r..Nr.10,.poz..56.ze.zm.);.

.− ustawy.z.8.8.1996.r..o.zasadach.wykonywania.upraw-
nień. przysługujących. Skarbowi. Państwa. (Dz.U..
Nr.106,.poz..493.ze.zm.);.

.− ustawy.z.8.8.1996.r..o.Radzie.Ministrów.(Dz.U..z.2003.r..
Nr.24,.poz..199.ze.zm.);.

.− ustawy. z. 6.6.1997. r.. –. Kodeks. karny. wykonawczy.
(Dz.U..Nr.90,.poz..557.ze.zm.);.

.− ustawy. z. 17.2.2005. r.. o. informatyzacji. działalności.
podmiotów. realizujących. zadania. publiczne. (Dz.U..
Nr.64,.poz..565.ze.zm.);.

.− ustawy.z.27.7.2005.r..–.Prawo.o.szkolnictwie.wyższym.
(Dz.U..Nr.164,.poz..1365.ze.zm.);.

.− ustawy.z.21.11.2008.r..o.służbie.cywilnej.(Dz.U..Nr.227,.
poz..1505.ze.zm.);.

.− ustawy. z. 23.1.2009. r.. o. wojewodzie. i. administra-
cji. rządowej.w.województwie. (Dz.U..Nr.31,.poz.. 206.
ze.zm.);.

.− ustawy.z. 27.8.2009. r.. o.finansach.publicznych. (Dz.U..
Nr.157,.poz..1240.ze.zm.);.

.− ustawy.z. 30.4.2010. r.. o. zasadach.finansowania.nauki.
(Dz.U..Nr.96,.poz..615.oraz.z.2011.r..Nr.84,.poz..455);.


