
§ 9. 1. Kontrola przeprowadzana przez eksperta fi-
nansowego w ramach kontroli merytorycznej powinna
byç poprzedzona kontrolà przeprowadzonà przez eks-
perta naukowego oraz w razie potrzeby przez eksperta
budowlanego.

2. Sprawozdanie z kontroli, o której mowa w ust. 1,
powinno w szczególnoÊci zawieraç:

1) ocen´ wykorzystania Êrodków finansowych pod
wzgl´dem celowoÊci i zgodnoÊci z przepisami: o fi-
nansach publicznych, o rachunkowoÊci oraz o za-
mówieniach publicznych,

2) ocen´ zgodnoÊci dokumentacji finansowej kontro-
lowanej jednostki z informacjami zawartymi w ra-
portach i sprawozdaniach przekazanych Komiteto-
wi, z uwzgl´dnieniem warunków okreÊlonych
w decyzji lub w umowie oraz w harmonogramie
p∏atnoÊci przekazanym Komitetowi,

3) ustalenia dotyczàce wysokoÊci wykorzystanych
Êrodków finansowych, z tym ˝e:
a) w przypadku stwierdzenia niezgodnoÊci z decy-

zjà lub umowà albo z obowiàzujàcymi przepisa-
mi prawa — z informacjà o nieprawid∏owo wy-
datkowanych kwotach oraz wskazaniem naru-
szonego przepisu,

b) w odniesieniu do kontroli po zakoƒczeniu zada-
nia — z informacjà o wysokoÊci kwot niewyko-
rzystanych na realizacj´ zadania.

§ 10. 1. Sprawozdania z kontroli przekazuje si´ kie-
rownikowi kontrolowanej jednostki.

2. Kierownikowi kontrolowanej jednostki przys∏u-
guje prawo zg∏oszenia uwag do ustaleƒ zawartych
w sprawozdaniu z kontroli, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania sprawozdania.

3. W przypadku zg∏oszenia uwag, o których mowa
w ust. 2, podejmuje si´ czynnoÊci majàce na celu wy-
jaÊnienie spraw wskazanych w uwagach, a w razie
potrzeby podejmuje si´ dodatkowe czynnoÊci kontro-
lne.

§ 11. 1. Na podstawie sprawozdaƒ z kontroli, po
rozpatrzeniu uwag i wyjaÊnieƒ zg∏oszonych do nich,
sporzàdza si´ raport z kontroli zawierajàcy zalecenia
i wnioski pokontrolne.

2. Zalecenia i wnioski pokontrolne formu∏uje si´ na
podstawie opinii zespo∏ów Komitetu i komórek organi-
zacyjnych urz´du Komitetu, w∏aÊciwych ze wzgl´du na
przedmiot kontroli, przedstawionych po zapoznaniu
si´ ze sprawozdaniami z kontroli. W razie stwierdzenia
nieprawid∏owoÊci, w zaleceniach i wnioskach pokon-
trolnych zamieszcza si´ uwagi i wnioski w sprawie ich
usuni´cia.

3. Raport z kontroli zatwierdza Przewodniczàcy Ko-
mitetu.

4. Przewodniczàcy Komitetu przekazuje kierowni-
kowi kontrolowanej jednostki wystàpienie pokontrol-
ne, sporzàdzone na podstawie raportu z kontroli, za-
wierajàce zalecenia i wnioski pokontrolne.

5. Kierownik kontrolowanej jednostki mo˝e w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania wystàpienia pokon-
trolnego zg∏osiç umotywowane zastrze˝enia w spra-
wie zaleceƒ i wniosków zawartych w tym wystàpie-
niu.

6. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiàzany
jest w terminie okreÊlonym w wystàpieniu pokontrol-
nym poinformowaç Przewodniczàcego Komitetu
o dzia∏aniach podj´tych w celu realizacji zaleceƒ
i wniosków pokontrolnych.

7. W przypadku niewykonania przez kierownika
kontrolowanej jednostki obowiàzku, o którym mowa
w ust. 6, informuje si´ o tym w∏aÊciwe komórki organi-
zacyjne urz´du Komitetu, które podejmujà czynnoÊci
majàce na celu rozliczenie zadania podlegajàcego kon-
troli.

8. Raport z kontroli i wystàpienie pokontrolne prze-
kazuje si´ zespo∏om Komitetu i komórkom organiza-
cyjnym urz´du Komitetu w∏aÊciwym ze wzgl´du na
przedmiot kontroli, które odpowiednio wykorzystujà
wyniki kontroli oraz podejmujà czynnoÊci majàce na
celu zapewnienie prawid∏owej realizacji zadaƒ.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Przewodniczàcy Komitetu Badaƒ Naukowych: 
A. Wiszniewski
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.

sygn. akt P. 3/2001.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Jerzy Ciemniewski — przewodniczàcy,

Janusz Niemcewicz,

Jadwiga Skórzewska-¸osiak,
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Jerzy St´pieƒ,

Marian Zdyb — sprawozdawca,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 6 wrzeÊnia 2001 r. na rozpra-
wie pytania prawnego Naczelnego Sàdu Administra-
cyjnego w Warszawie z udzia∏em umocowanych przed-
stawicieli uczestników post´powania: wnioskodawcy,
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Ge-
neralnego co do zgodnoÊci art. 55 ust. 1 zdanie drugie
ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sàdzie Ad-
ministracyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 74, poz. 368, z póên.
zm.), w cz´Êci wy∏àczajàcej mo˝liwoÊç orzeczenia
o zwrocie kosztów post´powania na rzecz skar˝àcego
w razie umorzenia przez Naczelny Sàd Administracyj-
ny post´powania sàdowego w zwiàzku z uwzgl´dnie-
niem przez organ administracji skargi w ca∏oÊci na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sàdzie
Administracyjnym, z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz art. 14 ust. 1 Mi´dzynarodowe-
go Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U.
z 1997 r. Nr 38, poz. 167)

orzeka:

Art. 55 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11 maja
1995 r. o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym (Dz. U.
Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75,
poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144,
poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75,
poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60,
poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 508
i 509 i Nr 98, poz. 1070), w cz´Êci wy∏àczajàcej mo˝li-
woÊç orzeczenia o zwrocie kosztów post´powania na
rzecz skar˝àcego w razie umorzenia przez Naczelny
Sàd Administracyjny post´powania sàdowego
w zwiàzku z uwzgl´dnieniem przez organ administracji
skargi w ca∏oÊci na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym, jest nie-
zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.

Jerzy Ciemniewski

Janusz Niemcewicz Jadwiga Skórzewska-¸osiak
Jerzy St´pieƒ Marian Zdyb
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 sierpnia 2001 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji.

1. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 31 marca
2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i usta-
wy o j´zyku polskim (Dz. U. Nr 29, poz. 358) og∏asza si´
w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i te-
lewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34), z uwzgl´dnieniem
zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 30 marca 1995 r. o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 66, poz. 335),

2) ustawà z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 142, poz. 701),

3) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),

4) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083),

5) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

6) ustawà z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o j´zyku pol-
skim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 i z 2000 r. Nr 29,
poz. 358),

7) ustawà z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmia-
nie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 29,
poz. 356),

8) ustawà z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji i ustawy o j´zyku polskim
(Dz. U. Nr 29, poz. 358),

9) ustawà z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomuni-
kacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852), 

10) ustawà z dnia 1 lutego 2001 r. o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 42, poz. 469), 

11) ustawà z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu al-


