
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 68, poz. 449) og∏asza si´ w za∏àczniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy˝szej Izbie Kontroli
(Dz. U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59), z uwzgl´dnieniem
zmian wprowadzonych:

1) obwieszczeniem Prezesa Trybuna∏u Konstytucyj-
nego z dnia 30 maja 1996 r. o utracie mocy obo-
wiàzujàcej art. 86 ustawy o Najwy˝szej Izbie Kon-
troli (Dz. U. Nr 64, poz. 315),

2) ustawà z dnia 5 lipca 1996 r. o s∏u˝bie cywilnej 
(Dz. U. Nr 89, poz. 402),

3) ustawà z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153),

4) ustawà z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwa-
rancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz
niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484
i Nr 80, poz. 511),

5) ustawà z dnia 21 maja 1997 r. o zmianie ustawy
o Najwy˝szej Izbie Kontroli oraz ustawy o zwiàz-
kach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 589),

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

7) ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883),

8) ustawà z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy
o Najwy˝szej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 148,
poz. 966),

9) ustawà z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 162,
poz. 1116),

10) ustawà z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pa-
mi´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155,
poz. 1016),

11) ustawà z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy
ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),

12) ustawà z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach do-
puszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej
dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704)

— uj´tych w obwieszczeniu Marsza∏ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie
og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwy˝szej
Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 85, poz. 937),

13) ustawà z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz
o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach
administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800),

14) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów ad-
ministracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powa-
niu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271),

15) ustawà z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu
w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej
(Dz. U. Nr 123, poz. 1291),

16) ustawà z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy
o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo-
∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 10,
poz. 71),

17) ustawà z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzial-
noÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114),

18) ustawà z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Gene-
ralnej Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417
i Nr 264, poz. 2205),

19) ustawà z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy
o pracownikach samorzàdowych, ustawy o Naj-
wy˝szej Izbie Kontroli oraz ustawy o s∏u˝bie cywil-
nej (Dz. U. Nr 79, poz. 549),

20) ustawà z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝bie cywilnej
(Dz. U. Nr 170, poz. 1218),

21) ustawà z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych do-
kumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r.
Nr 25, poz. 162 i Nr 85, poz. 571)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 20 listopada 2007 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 99—102 i art. 103 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwy˝szej Izbie Kontroli 
(Dz. U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59), które stanowià:

„Art. 99. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r.
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
z 1991 r. Nr 109, poz. 470, z 1993 r. Nr 47,
poz. 213 i z 1994 r. Nr 122, poz. 593)
w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Trybuna∏ Konstytucyjny ustala po-
wszechnie obowiàzujàcà wyk∏adni´
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ustaw na wniosek Prezydenta, preze-
sa Rady Ministrów, pierwszego preze-
sa Sàdu Najwy˝szego, prezesa Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego,
Rzecznika Praw Obywatelskich, preze-
sa Najwy˝szej Izby Kontroli, Prokura-
tora Generalnego.”

Art. 100. W okresie do dnia 31 grudnia 1995 r.
Najwy˝sza Izba Kontroli mo˝e kontrolo-
waç dzia∏alnoÊç spó∏dzielni i ich organi-
zacji, tak jak dzia∏alnoÊç organów i jed-
nostek, o których mowa w art. 2 ust. 1.

Art. 101. 1. Pracownicy mianowani, zatrudnieni
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy na sta-
nowiskach innych ni˝ wymienione
w art. 66 ust. 2 i 3, mogà byç zatrud-
nieni na tych stanowiskach przez
okres nie d∏u˝szy ni˝ 1 rok po dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Pracownicy mianowani, niespe∏niajà-
cy wymogu okreÊlonego w art. 67
pkt 4, mogà byç zatrudnieni na do-
tychczasowych stanowiskach przez
okres nie d∏u˝szy ni˝ 1 rok po dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

3. Po up∏ywie 1 roku od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy stosunek pracy z pra-
cownikami, o których mowa w ust. 1
i 2, mo˝e byç rozwiàzany z zachowa-
niem okresu wypowiedzenia lub prze-
kszta∏cony w stosunek pracy na pod-
stawie umowy o prac´, w drodze wy-
powiedzenia warunków pracy.

4. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli w cià-
gu 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy mo˝e, uwzgl´dniajàc zadania
wykonywane w okresie ostatnich 2 lat
przez pracownika nadzorujàcego lub
wykonujàcego czynnoÊci kontrolne,
zmieniç jego stanowisko s∏u˝bowe,
w drodze wypowiedzenia warunków
pracy, na inne stanowisko okreÊlone
w art. 66 ust. 2 i 3.

5. Usprawiedliwiona nieobecnoÊç w pra-
cy pracownika zawiesza bieg terminu
do dokonania zmiany stanowiska,
o którym mowa w ust. 4.

6. Do decyzji Prezesa Najwy˝szej Izby
Kontroli, o których mowa w ust. 3 i 4,
przepis art. 96 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 102. 1. Sejm mo˝e powo∏aç Prezesa Najwy˝-
szej Izby Kontroli, na podstawie ni-
niejszej ustawy, nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie 30 dni od dnia jej og∏oszenia.

2. Do czasu obj´cia stanowiska przez
Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli, po-
wo∏anego na podstawie niniejszej
ustawy, obowiàzki pe∏ni dotychczaso-
wy Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli.

3. Do odwo∏ania dotychczasowego Pre-
zesa Najwy˝szej Izby Kontroli nie sto-
suje si´ przepisów niniejszej ustawy.”

Art. 103. „2. Do czasu wydania przepisów wyko-
nawczych na podstawie niniejszej
ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
okres 6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia
w ˝ycie, zachowujà moc przepisy
wydane na podstawie ustawy, o któ-
rej mowa w ust. 1, je˝eli nie sà
sprzeczne z niniejszà ustawà.

3. Do przeprowadzenia post´powaƒ
kontrolnych rozpocz´tych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy lub post´powaƒ kontrolnych
dotyczàcych wykonania bud˝etu
paƒstwa i za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej
w 1994 r. stosuje si´ przepisy usta-
wy, o której mowa w ust. 1, i przepi-
sy wydane na jej podstawie.”;

2) art. 98 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o s∏u˝bie cywil-
nej (Dz. U. Nr 89, poz. 402), który stanowi:

„Art. 98. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1997 r., z tym ˝e przepisy art. 1—25,
art. 28—30, art. 83 i 90, art. 93 w odnie-
sieniu do Szefa S∏u˝by Cywilnej i art. 94
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od
dnia og∏oszenia.”;

3) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153), który stanowi:

„Art. 172. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 167 i 168, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

4) art. 59 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484
i Nr 80, poz. 511), który stanowi:

„Art. 59. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.”;

5) art. 3 i 4 ustawy z dnia 21 maja 1997 r. o zmianie
ustawy o Najwy˝szej Izbie Kontroli oraz ustawy
o zwiàzkach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 589),
które stanowià:

„Art. 3. Przynale˝noÊç pracowników nadzorujà-
cych lub wykonujàcych czynnoÊci kontrol-
ne do zwiàzku zawodowego innego ni˝
okreÊlony w art. 86 ust. 2 ustawy, o której
mowa w art. 1, ustaje z mocy prawa.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

6) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze
Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:

„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

Dziennik Ustaw Nr 231 — 16698 — Poz. 1701



7) art. 62 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), który
stanowi:

„Art. 62. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:

1) art. 8—11, art. 13 i 45 wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 2 miesi´cy od dnia og∏o-
szenia,

2) art. 55—59 wchodzà w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia og∏oszenia.”;

8) art. 2 i 3 ustawy z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie
ustawy o Najwy˝szej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 148,
poz. 966), które stanowià:

„Art. 2. Do czasu nadania nowego statutu w trybie
art. 25 ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu ustalonym niniejszà
ustawà, zachowuje moc dotychczasowy
statut Najwy˝szej Izby Kontroli.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

9) art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 162, poz. 1116), który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem przepisów art. 1
pkt 7 i 14, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.”;

10) art. 73 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytu-
cie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155,
poz. 1016), który stanowi:

„Art. 73. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

11) art. 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem refor-
my ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),
który stanowi:

„Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.”;

12) art. 48 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warun-
kach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy
publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 60,
poz. 704), który stanowi:

„Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r.”;

13) art. 53 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie
ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów
oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia-
∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), który stano-
wi:

„Art. 53. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 14 pkt 5, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 10 stycznia 2002 r.,

2) art. 32 pkt 1 i art. 41, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28
oraz art. 39, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r.,

4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1—4, pkt 5
w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2
i art. 13, oraz pkt 6, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli-
tà Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.”;

14) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sà-
dów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´-
powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271), który stanowi:

„Art. 106. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem przepi-
sów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3,
art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2,
art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

15) art. 72 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´po-
waniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicz-
nej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), który stanowi:

„Art. 72. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.”;

16) art. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie
ustawy o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpiecze-
nia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r.
Nr 10, poz. 71), który stanowi:

„Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
21 dni od dnia og∏oszenia.”;

17) art. 202 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpo-
wiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114), który
stanowi:

„Art. 202. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2005 r.”;

18) art. 86 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii
Generalnej Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 169,
poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205), który stanowi:

„Art. 86. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 mar-
ca 2006 r., z wyjàtkiem:

1) art. 84 i 85, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia;

2) rozdzia∏ów 5—7 oraz art. 72, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.”;
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19) art. 5 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie
ustawy o pracownikach samorzàdowych, ustawy
o Najwy˝szej Izbie Kontroli oraz ustawy o s∏u˝bie
cywilnej (Dz. U. Nr 79, poz. 549), który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

20) art. 134 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝bie
cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218), który stanowi:

„Art. 134. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 6 ust. 1, art. 55, art. 57 ust. 2 i ust. 3
oraz art. 58, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2008 r.”;

21) art. 67 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujaw-
nianiu informacji o dokumentach organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych
dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r.
Nr 25, poz. 162 i Nr 85, poz. 571), który stanowi:

„Art. 67. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 mar-
ca 2007 r., z wyjàtkiem:

1) art. 39 pkt 7 i art. 57, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia;

2) (uchylony);

3) (utraci∏ moc).”.

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada
2007 r. (poz. 1701)

USTAWA

z dnia 23 grudnia 1994 r.

o Najwy˝szej Izbie Kontroli

Rozdzia∏ 1

Zadania i zakres dzia∏ania

Art. 1. 1. Najwy˝sza Izba Kontroli jest naczelnym
organem kontroli paƒstwowej.

2. Najwy˝sza Izba Kontroli podlega Sejmowi.

3. Najwy˝sza Izba Kontroli dzia∏a na zasadach kole-
gialnoÊci.

Art. 2. 1. Najwy˝sza Izba Kontroli kontroluje dzia-
∏alnoÊç organów administracji rzàdowej, Narodowego
Banku Polskiego, paƒstwowych osób prawnych i in-
nych paƒstwowych jednostek organizacyjnych.

2. Najwy˝sza Izba Kontroli mo˝e kontrolowaç dzia-
∏alnoÊç organów samorzàdu terytorialnego, samorzà-
dowych osób prawnych i innych samorzàdowych jed-
nostek organizacyjnych.

3. Najwy˝sza Izba Kontroli mo˝e równie˝ kontrolo-
waç dzia∏alnoÊç innych jednostek organizacyjnych
i podmiotów gospodarczych (przedsi´biorców) w za-
kresie, w jakim wykorzystujà one majàtek lub Êrodki
paƒstwowe lub komunalne oraz wywiàzujà si´ z zo-
bowiàzaƒ finansowych na rzecz paƒstwa, w szczegól-
noÊci:

1) wykonujà zadania zlecone lub powierzone przez
paƒstwo lub samorzàd terytorialny;

2) wykonujà zamówienia publiczne na rzecz paƒstwa
lub samorzàdu terytorialnego;

3) organizujà lub wykonujà prace interwencyjne albo
roboty publiczne;

4) dzia∏ajà z udzia∏em paƒstwa lub samorzàdu teryto-
rialnego, korzystajà z mienia paƒstwowego lub
samorzàdowego, w tym tak˝e ze Êrodków przyzna-
nych na podstawie umów mi´dzynarodowych;

5) korzystajà z indywidualnie przyznanej pomocy, po-
r´czenia lub gwarancji udzielonych przez paƒstwo,
samorzàd terytorialny lub podmioty okreÊlone
w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 174, poz. 1689, z póên. zm.1));

5a)2) udzielajà lub korzystajà z pomocy publicznej
podlegajàcej monitorowaniu w rozumieniu odr´b-
nych przepisów;

6) wykonujà zadania z zakresu powszechnego ubez-
pieczenia zdrowotnego;

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684
i Nr 183, poz. 1538.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczà-
cych pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 31 maja 2004 r. 



7) wywiàzujà si´ z zobowiàzaƒ, do których stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.3)), z innych nale˝noÊci bud˝etowych,
gospodarki pozabud˝etowej i paƒstwowych fun-
duszy celowych oraz Êwiadczeƒ pieni´˝nych na
rzecz paƒstwa wynikajàcych ze stosunków cywil-
noprawnych.

4. Najwy˝sza Izba Kontroli mo˝e kontrolowaç pod
wzgl´dem legalnoÊci i gospodarnoÊci dzia∏alnoÊç jed-
nostek organizacyjnych i podmiotów innych ni˝ wy-
mienione w ust. 1 i 2, wykonujàcych zadania z zakresu
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Art. 2a. Ilekroç w ustawie mówi si´ o samorzàdzie
terytorialnym — nale˝y przez to rozumieç gmin´, po-
wiat, samorzàd województwa oraz inne samorzàdowe
osoby prawne i samorzàdowe jednostki organizacyjne.

Art. 3. Najwy˝sza Izba Kontroli, kontrolujàc jed-
nostki wymienione w art. 2, bada w szczególnoÊci wy-
konanie bud˝etu paƒstwa oraz realizacj´ ustaw i in-
nych aktów prawnych w zakresie dzia∏alnoÊci finanso-
wej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej
tych jednostek.

Art. 4. 1. Najwy˝sza Izba Kontroli kontroluje wyko-
nanie bud˝etu, gospodark´ finansowà i majàtkowà
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kan-
celarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Trybuna∏u Konstytu-
cyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pami´ci Naro-
dowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego, Sàdu
Najwy˝szego, Naczelnego Sàdu Administracyjnego
oraz Paƒstwowej Inspekcji Pracy.

2. Na zlecenie Sejmu Najwy˝sza Izba Kontroli prze-
prowadza kontrol´ dzia∏alnoÊci Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii
Senatu, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, General-
nego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Insty-
tutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Paƒstwowej
Inspekcji Pracy, tak jak dzia∏alnoÊci organów i jedno-
stek, o których mowa w art. 2 ust. 1.

3. Kontrol´ dzia∏alnoÊci Kancelarii Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, tak jak dzia∏alnoÊci organów
i jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1, Najwy˝sza
Izba Kontroli przeprowadza równie˝ na wniosek Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, a Kancelarii Senatu
na wniosek Senatu.

Art. 5. 1. Najwy˝sza Izba Kontroli przeprowadza
kontrol´ pod wzgl´dem legalnoÊci, gospodarnoÊci,
celowoÊci i rzetelnoÊci, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Kontrola dzia∏alnoÊci samorzàdu terytorialnego
przeprowadzana jest pod wzgl´dem legalnoÊci,
gospodarnoÊci i rzetelnoÊci.

3. Kontrola dzia∏alnoÊci jednostek organizacyjnych
i przedsi´biorców, o których mowa w art. 2 ust. 3, jest
przeprowadzana pod wzgl´dem legalnoÊci i gospo-
darnoÊci.

Art. 6. 1. Najwy˝sza Izba Kontroli podejmuje kon-
trole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady
Ministrów oraz z w∏asnej inicjatywy.

2. Najwy˝sza Izba Kontroli wykonuje swoje zada-
nia na podstawie okresowych planów pracy, które
przedk∏ada Sejmowi; mo˝e te˝ przeprowadzaç kontro-
le doraêne.

Art. 7. 1. Najwy˝sza Izba Kontroli przedk∏ada Sej-
mowi:

1) analiz´ wykonania bud˝etu paƒstwa i za∏o˝eƒ poli-
tyki pieni´˝nej;

2) opini´ w przedmiocie absolutorium dla Rady Mini-
strów;

3) informacje o wynikach kontroli zleconych przez
Sejm lub jego organy;

4) informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych
na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Prezesa Rady Ministrów oraz innych wa˝niejszych
kontroli;

5) wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm okreÊ-
lonych problemów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià or-
ganów wykonujàcych zadania publiczne;

6) wystàpienia zawierajàce wynikajàce z kontroli za-
rzuty, dotyczàce dzia∏alnoÊci osób wchodzàcych
w sk∏ad Rady Ministrów, kierujàcych urz´dami
centralnymi, Prezesa Narodowego Banku Polskie-
go i osób kierujàcych instytucjami, o których mo-
wa w art. 4 ust. 1;

7) sprawozdanie ze swej dzia∏alnoÊci w roku ubie-
g∏ym.

2. Tryb wykonywania przez Najwy˝szà Izb´ Kontro-
li obowiàzków wobec Sejmu i jego organów okreÊla
regulamin Sejmu.

Art. 8. 1. Najwy˝sza Izba Kontroli przedk∏ada Pre-
zydentowi Rzeczypospolitej Polskiej informacje o wy-
nikach kontroli przeprowadzonych na jego wniosek
oraz informacje o wynikach kontroli przeprowadzo-
nych na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek
Prezesa Rady Ministrów, a tak˝e o wynikach innych
wa˝niejszych kontroli.

2. Najwy˝sza Izba Kontroli przedk∏ada Prezesowi
Rady Ministrów informacje o wynikach kontroli prze-
prowadzonych na jego wniosek oraz informacje o wy-
nikach kontroli przedk∏adane Sejmowi i Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej.
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818 i Nr 192, poz. 1378.



Art. 9. Delegatury Najwy˝szej Izby Kontroli przed-
k∏adajà:

1) w∏aÊciwym wojewodom informacje o wynikach
wa˝niejszych kontroli dotyczàcych dzia∏alnoÊci te-
renowych organów administracji rzàdowej;

2) w∏aÊciwym wojewodom, sejmikom samorzàdo-
wym i organom stanowiàcym jednostek samorzà-
du terytorialnego informacje o wynikach wa˝niej-
szych kontroli dotyczàcych dzia∏alnoÊci samorzàdu
terytorialnego.

Art. 10. 1. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli podaje
do wiadomoÊci publicznej, po przed∏o˝eniu Sejmowi,
analiz´ wykonania bud˝etu paƒstwa i za∏o˝eƒ polityki
pieni´˝nej oraz sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Najwy˝-
szej Izby Kontroli.

2. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli mo˝e, po przed-
∏o˝eniu Sejmowi, podawaç do wiadomoÊci publicznej
dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2—6,
lub zawarte w nich ustalenia, z zachowaniem przepi-
sów o tajemnicy ustawowo chronionej.

Art. 11. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli mo˝e wyst´-
powaç do Trybuna∏u Konstytucyjnego z wnioskami o:

1) stwierdzenie zgodnoÊci ustaw i umów mi´dzyna-
rodowych z Konstytucjà;

2) stwierdzenie zgodnoÊci ustaw z ratyfikowanymi
umowami mi´dzynarodowymi, których ratyfikacja
wymaga∏a uprzedniej zgody wyra˝onej w ustawie;

3) stwierdzenie zgodnoÊci przepisów prawa, wyda-
wanych przez centralne organy paƒstwowe, z Kon-
stytucjà, ratyfikowanymi umowami mi´dzynaro-
dowymi i ustawami;

4) stwierdzenie zgodnoÊci z Konstytucjà celów lub
dzia∏alnoÊci partii politycznych;

5) rozstrzygni´cie sporu kompetencyjnego pomi´dzy
centralnymi konstytucyjnymi organami paƒstwa.

Art. 12. Organy kontroli, rewizji, inspekcji, dzia∏ajà-
ce w administracji rzàdowej i samorzàdzie terytorial-
nym, wspó∏pracujà z Najwy˝szà Izbà Kontroli i sà obo-
wiàzane do:

1) udost´pniania Najwy˝szej Izbie Kontroli, na jej
wniosek, wyników kontroli przeprowadzonych
przez te organy;

2) przeprowadzania okreÊlonych kontroli wspólnie
pod kierownictwem Najwy˝szej Izby Kontroli;

3) przeprowadzania kontroli doraênych na zlecenie
Najwy˝szej Izby Kontroli.

Rozdzia∏ 2

Organizacja Najwy˝szej Izby Kontroli

Art. 13. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli kieruje
Najwy˝szà Izbà Kontroli i odpowiada przed Sejmem za
jej dzia∏alnoÊç.

Art. 14. 1. Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli — na
wniosek Marsza∏ka Sejmu lub grupy co najmniej
35 pos∏ów — powo∏uje Sejm bezwzgl´dnà wi´kszo-
Êcià g∏osów za zgodà Senatu.

2. Senat podejmuje uchwa∏´ w sprawie powo∏ania
Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli w ciàgu miesiàca od
dnia otrzymania uchwa∏y Sejmu. Niepodj´cie uchwa-
∏y w tym terminie oznacza wyra˝enie zgody przez Se-
nat.

3. Je˝eli Senat odmawia wyra˝enia zgody na po-
wo∏anie Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli, Sejm powo-
∏uje na stanowisko Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli
innà osob´; przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 15. Przed przystàpieniem do wykonywania
obowiàzków Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli sk∏ada
przed Sejmem przysi´g´ nast´pujàcej treÊci:

„Obejmujàc stanowisko Prezesa Najwy˝szej Izby
Kontroli uroczyÊcie przysi´gam, ˝e dochowam
wiernoÊci postanowieniom Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a powierzone mi obowiàzki b´d´
wype∏nia∏ bezstronnie i z najwy˝szà starannoÊcià.”.

Przysi´ga mo˝e byç równie˝ z∏o˝ona z dodaniem
s∏ów: „Tak mi dopomó˝ Bóg.”.

Art. 16. 1. Kadencja Prezesa Najwy˝szej Izby Kon-
troli trwa 6 lat, liczàc od dnia z∏o˝enia przysi´gi. Po
up∏ywie kadencji Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli pe∏-
ni obowiàzki do czasu obj´cia stanowiska przez nowe-
go Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli.

2. Ta sama osoba mo˝e byç Prezesem Najwy˝szej
Izby Kontroli nie d∏u˝ej ni˝ przez dwie kolejne kaden-
cje.

3. Kadencja Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli wy-
gasa w razie jego Êmierci, orzeczenia przez Trybuna∏
Stanu utraty zajmowanego stanowiska lub odwo∏ania.

Art. 17. 1. Sejm odwo∏uje Prezesa Najwy˝szej Izby
Kontroli, je˝eli:

1) zrzek∏ si´ on stanowiska;

2) uzna, ˝e sta∏ si´ on trwale niezdolny do pe∏nienia
obowiàzków na skutek choroby;

3) zosta∏ on skazany prawomocnym wyrokiem sàdu
za pope∏nienie przest´pstwa;

3a)4) z∏o˝y∏ on niezgodne z prawdà oÊwiadczenie lu-
stracyjne, stwierdzone prawomocnym orzecze-
niem sàdu;

4) Trybuna∏ Stanu orzek∏ w stosunku do niego zakaz
zajmowania kierowniczych stanowisk lub pe∏nie-
nia funkcji zwiàzanych ze szczególnà odpowie-
dzialnoÊcià w organach paƒstwowych.
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4) Dodany przez art. 35d ustawy z dnia 18 paêdziernika

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych
dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 marca 2007 r.



2. Do odwo∏ania Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 14.

Art. 18. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli nie mo˝e
byç bez uprzedniej zgody Sejmu pociàgni´ty do odpo-
wiedzialnoÊci karnej ani pozbawiony wolnoÊci. Prezes
Najwy˝szej Izby Kontroli nie mo˝e byç zatrzymany lub
aresztowany, z wyjàtkiem uj´cia go na goràcym
uczynku przest´pstwa i je˝eli jego zatrzymanie jest
niezb´dne do zapewnienia prawid∏owego toku post´-
powania. O zatrzymaniu niezw∏ocznie powiadamia si´
Marsza∏ka Sejmu, który mo˝e nakazaç natychmiasto-
we zwolnienie zatrzymanego.

Art. 19. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli nie mo˝e
nale˝eç do partii politycznej, zajmowaç innego stano-
wiska, z wyjàtkiem stanowiska profesora szko∏y wy˝-
szej, wykonywaç innych zaj´ç zawodowych ani pro-
wadziç dzia∏alnoÊci publicznej, niedajàcej si´ pogodziç
z godnoÊcià jego urz´du.

Art. 20. 1. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli bierze
udzia∏ w posiedzeniach Sejmu.

2. (uchylony).5)

Art. 21. 1. Wiceprezesów Najwy˝szej Izby Kontroli,
w liczbie od 2 do 4, powo∏uje i odwo∏uje Marsza∏ek
Sejmu na wniosek Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli.

2. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli, za zgodà Mar-
sza∏ka Sejmu, powo∏uje i odwo∏uje dyrektora general-
nego Najwy˝szej Izby Kontroli.

3. Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli w razie potrze-
by zast´puje wyznaczony przez niego jeden z wicepre-
zesów.

4. Do wiceprezesów oraz dyrektora generalnego
Najwy˝szej Izby Kontroli stosuje si´ przepis art. 19.

5. Ze stanowiskiem wiceprezesa oraz dyrektora ge-
neralnego Najwy˝szej Izby Kontroli nie mo˝na ∏àczyç
mandatu pos∏a i senatora.

Art. 22. 1. W sk∏ad Kolegium Najwy˝szej Izby Kon-
troli wchodzà: Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli jako
przewodniczàcy, wiceprezesi i dyrektor generalny Naj-
wy˝szej Izby Kontroli oraz 14 cz∏onków Kolegium.

2. Marsza∏ek Sejmu, na wniosek Prezesa Najwy˝-
szej Izby Kontroli, powo∏uje na cz∏onków Kolegium:

1) 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicz-
nych;

2) 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych Najwy˝-
szej Izby Kontroli lub doradców Prezesa Najwy˝-
szej Izby Kontroli, spoÊród których Prezes Najwy˝-
szej Izby Kontroli wyznacza sekretarza Kolegium.

3. Osoby wchodzàce w sk∏ad Kolegium Najwy˝szej
Izby Kontroli sà w sprawowaniu swych funkcji nieza-
wis∏e i mogà w sprawie podejmowanych uchwa∏ zg∏a-
szaç do protoko∏u zdanie odr´bne.

4. Kadencja cz∏onków Kolegium Najwy˝szej Izby
Kontroli trwa 3 lata, liczàc od dnia powo∏ania, z za-
strze˝eniem ust. 5 i 6.

5. Kadencja cz∏onka Kolegium Najwy˝szej Izby
Kontroli wygasa w razie jego Êmierci lub odwo∏ania.

6. Marsza∏ek Sejmu, na wniosek Prezesa Najwy˝-
szej Izby Kontroli, odwo∏uje cz∏onka Kolegium Najwy˝-
szej Izby Kontroli, je˝eli:

1) zrzek∏ si´ on funkcji;

2) przesta∏ zajmowaç stanowisko, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2;

3) nie uczestniczy∏ w posiedzeniach Kolegium Naj-
wy˝szej Izby Kontroli przez okres przekraczajàcy
1 rok;

4) zosta∏ on skazany prawomocnym wyrokiem sàdu
za pope∏nienie przest´pstwa z winy umyÊlnej.

Art. 23. 1. Kolegium Najwy˝szej Izby Kontroli za-
twierdza:

1) analiz´ wykonania bud˝etu paƒstwa i za∏o˝eƒ poli-
tyki pieni´˝nej;

2) sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Najwy˝szej Izby Kon-
troli w roku ubieg∏ym.

2. Kolegium Najwy˝szej Izby Kontroli uchwala:

1) opini´ w przedmiocie absolutorium dla Rady Mini-
strów;

2) wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm okreÊ-
lonych problemów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià or-
ganów wykonujàcych zadania publiczne;

3) wystàpienia zawierajàce wynikajàce z kontroli za-
rzuty, dotyczàce dzia∏alnoÊci osób wchodzàcych
w sk∏ad Rady Ministrów, kierujàcych urz´dami
centralnymi, Prezesa Narodowego Banku Polskie-
go i osób kierujàcych instytucjami, o których mo-
wa w art. 4 ust. 1;

4) projekt statutu Najwy˝szej Izby Kontroli;

5) projekt bud˝etu Najwy˝szej Izby Kontroli;

6) okresowe plany pracy Najwy˝szej Izby Kontroli.

3. Kolegium Najwy˝szej Izby Kontroli opiniuje:

1) wniesione przez Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli
programy kontroli i informacje o wynikach szcze-
gólnie wa˝nych kontroli;

2) inne sprawy wniesione przez Prezesa Najwy˝szej
Izby Kontroli albo przedstawione przez co najmniej
1/3 cz∏onków Kolegium.

Art. 24. 1. Posiedzeniom Kolegium Najwy˝szej Izby
Kontroli przewodniczy Prezes Najwy˝szej Izby Kontro-
li lub wyznaczony przez niego wiceprezes.
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2. Uchwa∏y zapadajà w obecnoÊci co najmniej po-
∏owy sk∏adu Kolegium Najwy˝szej Izby Kontroli, w taj-
nym g∏osowaniu, wi´kszoÊcià g∏osów, z zastrze˝eniem
ust. 3.

3. W przypadku gdy w wyniku g∏osowania za
i przeciw uchwale opowie si´ równa liczba g∏osujà-
cych, o przyj´ciu uchwa∏y rozstrzyga przewodniczàcy.

4. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli mo˝e zapraszaç
na posiedzenia Kolegium Najwy˝szej Izby Kontroli
osoby niewchodzàce w sk∏ad Kolegium.

Art. 25. 1. Jednostkami organizacyjnymi Najwy˝-
szej Izby Kontroli sà departamenty i delegatury.

2. Organizacj´ wewn´trznà Najwy˝szej Izby Kon-
troli, w tym siedziby delegatur i zakres ich w∏aÊciwo-
Êci terytorialnej, okreÊla statut Najwy˝szej Izby Kon-
troli nadany w drodze zarzàdzenia przez Marsza∏ka
Sejmu, na wniosek Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli.

3. Marsza∏ek Sejmu mo˝e w statucie upowa˝niç
Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli do okreÊlania, w dro-
dze zarzàdzenia, szczegó∏owej organizacji wewn´trz-
nej jednostek organizacyjnych Najwy˝szej Izby Kon-
troli oraz ich w∏aÊciwoÊci, a tak˝e wprowadzania
zmian w tym zakresie.

Art. 26. 1. Projekt bud˝etu Najwy˝szej Izby Kontro-
li w brzmieniu uchwalonym przez Kolegium Najwy˝-
szej Izby Kontroli Minister Finansów6) w∏àcza do pro-
jektu bud˝etu paƒstwa.

2. Prezesowi Najwy˝szej Izby Kontroli w zakresie
wykonywania bud˝etu Najwy˝szej Izby Kontroli przy-
s∏ugujà uprawnienia Ministra Finansów6).

3. Wykonanie bud˝etu Najwy˝szej Izby Kontroli
kontroluje Sejm.

Rozdzia∏ 3

Post´powanie kontrolne

Art. 27. Post´powanie kontrolne przeprowadza si´
wed∏ug przepisów niniejszej ustawy.

Art. 28. Post´powanie kontrolne ma na celu usta-
lenie stanu faktycznego w zakresie dzia∏alnoÊci jedno-
stek poddanych kontroli, rzetelne jego udokumento-
wanie i dokonanie oceny kontrolowanej dzia∏alnoÊci
wed∏ug kryteriów okreÊlonych w art. 5.

Art. 29. Dla realizacji celu, o którym mowa
w art. 28:

1) kierownicy jednostek podlegajàcych kontroli majà
obowiàzek przedk∏adaç na ˝àdanie Najwy˝szej Izby
Kontroli wszelkie dokumenty i materia∏y niezb´d-

ne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli,
z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo
chronionej;

2) upowa˝nieni przedstawiciele Najwy˝szej Izby Kon-
troli majà prawo do:

a) swobodnego wst´pu do obiektów i pomiesz-
czeƒ jednostek kontrolowanych,

b) wglàdu do wszelkich dokumentów zwiàzanych
z dzia∏alnoÊcià jednostek kontrolowanych, po-
bierania oraz zabezpieczania dokumentów i in-
nych materia∏ów dowodowych, z zachowaniem
przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

c) przeprowadzania ogl´dzin obiektów, sk∏adni-
ków majàtkowych i przebiegu okreÊlonych
czynnoÊci,

d) wzywania i przes∏uchiwania Êwiadków,

e) ˝àdania od pracowników jednostek kontrolo-
wanych udzielania ustnych i pisemnych wyja-
Ênieƒ,

f) zasi´gania w zwiàzku z przeprowadzanà kontro-
là informacji w jednostkach niekontrolowanych
oraz ˝àdania wyjaÊnieƒ od pracowników tych
jednostek,

g) korzystania z pomocy bieg∏ych i specjalistów,

h) zwo∏ywania narad z pracownikami jednostek
kontrolowanych, w zwiàzku z przeprowadzanà
kontrolà, a tak˝e uczestniczenia w posiedze-
niach kierownictwa i kolegiów oraz naradach
organów administracji rzàdowej i samorzàdu
terytorialnego.

Art. 30. 1. Kontrol´ przeprowadzajà pracownicy
Najwy˝szej Izby Kontroli, zwani dalej „kontrolerami”,
na podstawie legitymacji s∏u˝bowej i imiennego upo-
wa˝nienia okreÊlajàcego jednostk´ kontrolowanà
i podstaw´ prawnà do podj´cia kontroli.

2. Imienne upowa˝nienia do przeprowadzenia
kontroli wydajà: Prezes, wiceprezesi oraz dyrektorzy
i wicedyrektorzy jednostek organizacyjnych Najwy˝-
szej Izby Kontroli.

3. Prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz
pracownicy Najwy˝szej Izby Kontroli, nadzorujàcy
czynnoÊci kontrolne, przeprowadzajà kontrol´ na pod-
stawie legitymacji s∏u˝bowej, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Kontrol´ spraw lub dokumentów zakwalifikowa-
nych jako tajne specjalnego znaczenia7) przeprowadza
si´ na podstawie legitymacji s∏u˝bowej i odr´bnego
upowa˝nienia wydanego przez Prezesa Najwy˝szej
Izby Kontroli.

Art. 31. 1. Kontroler podlega wy∏àczeniu, na wnio-
sek lub z urz´du, z post´powania kontrolnego, je˝eli
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6) Obecnie: minister w∏aÊciwy do spraw bud˝etu, stosownie

do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 2 i art. 7 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173,
poz. 1218, która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

———————
7) Obecnie: „ÊciÊle tajne”, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy

z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejaw-
nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 11 marca 1999 r.



wyniki kontroli mog∏yby oddzia∏ywaç na jego prawa
lub obowiàzki, na prawa lub obowiàzki jego ma∏˝onka
albo osoby pozostajàcej z nim faktycznie we wspól-
nym po˝yciu, krewnych i powinowatych do drugiego
stopnia bàdê osób zwiàzanych z nim z tytu∏u przyspo-
sobienia, opieki lub kurateli. Powody wy∏àczenia kon-
trolera trwajà tak˝e po ustaniu ma∏˝eƒstwa, przyspo-
sobienia, opieki lub kurateli.

2. Kontroler mo˝e byç wy∏àczony, na wniosek lub
z urz´du, z post´powania kontrolnego w ka˝dym cza-
sie, je˝eli zachodzà uzasadnione wàtpliwoÊci co do je-
go bezstronnoÊci.

3. O przyczynach powodujàcych wy∏àczenie kon-
troler lub kierownik jednostki kontrolowanej nie-
zw∏ocznie zawiadamia dyrektora jednostki organiza-
cyjnej Najwy˝szej Izby Kontroli, w której kontroler wy-
konuje obowiàzki, zwanej dalej „w∏aÊciwà jednostkà
organizacyjnà Najwy˝szej Izby Kontroli”.

4. O wy∏àczeniu postanawia dyrektor w∏aÊciwej
jednostki organizacyjnej Najwy˝szej Izby Kontroli; po-
stanowienie dyrektora jest ostateczne.

5. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli mo˝e, na wnio-
sek lub z urz´du, wy∏àczyç z post´powania kontrolne-
go wszystkich kontrolerów z jednostki organizacyjnej
Najwy˝szej Izby Kontroli, je˝eli wyniki kontroli mog∏y-
by oddzia∏ywaç na prawa lub obowiàzki dyrektora al-
bo wicedyrektora tej jednostki lub osób im bliskich,
okreÊlonych w ust. 1; w przypadku wy∏àczenia Prezes
Najwy˝szej Izby Kontroli wyznacza do post´powania
kontrolnego innà jednostk´ organizacyjnà, powiada-
miajàc o tym Kolegium Najwy˝szej Izby Kontroli.

6. Do czasu wydania postanowienia, o którym mo-
wa w ust. 4 i 5, kontroler podejmuje jedynie czynnoÊci
niecierpiàce zw∏oki.

Art. 32. 1. Post´powanie kontrolne prowadzone
jest w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miej-
scach i czasie wykonywania jej zadaƒ, a je˝eli tego wy-
maga dobro kontroli — równie˝ w dniach wolnych od
pracy i poza godzinami pracy.

2. Post´powanie kontrolne lub poszczególne jego
czynnoÊci przeprowadza si´ w miar´ potrzeby równie˝
w siedzibie jednostki organizacyjnej Najwy˝szej Izby
Kontroli.

Art. 33. 1. Kontroler jest upowa˝niony do swobod-
nego poruszania si´ na terenie jednostki kontrolowa-
nej bez obowiàzku uzyskiwania przepustki oraz zwol-
niony jest od rewizji osobistej, je˝eli przewiduje jà we-
wn´trzny regulamin jednostki kontrolowanej.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia
kontrolerowi warunki i Êrodki niezb´dne do sprawne-
go przeprowadzenia kontroli, w szczególnoÊci nie-
zw∏oczne przedstawianie do kontroli ˝àdanych doku-
mentów i materia∏ów, terminowe udzielanie wyja-
Ênieƒ przez pracowników jednostki, udost´pnianie
urzàdzeƒ technicznych oraz Êrodków transportu z ich
obs∏ugà, a w miar´ mo˝liwoÊci oddzielnych pomiesz-
czeƒ z odpowiednim wyposa˝eniem.

Art. 34. 1. Z bud˝etu Najwy˝szej Izby Kontroli po-
krywane sà:

1) wynagrodzenia dla pracowników jednostki kontro-
lowanej uczestniczàcych w post´powaniu kontrol-
nym prowadzonym w dniach wolnych od pracy
i poza godzinami pracy;

2) udokumentowane koszty zwiàzane z korzystaniem
przez kontrolera z urzàdzeƒ technicznych i Êrod-
ków transportu jednostki kontrolowanej.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej sk∏ada wnio-
sek o pokrycie nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1,
przed podpisaniem protoko∏u kontroli lub odmowà je-
go podpisania, pod rygorem utraty roszczenia.

Art. 35. 1. Kontroler ustala stan faktyczny na pod-
stawie zebranych w toku post´powania dowodów.

2. Dowodami sà w szczególnoÊci dokumenty, za-
bezpieczone rzeczy, wyniki ogl´dzin, zeznania Êwiad-
ków, opinie bieg∏ych oraz pisemne wyjaÊnienia
i oÊwiadczenia.

Art. 36. 1. Zebrane w toku post´powania kontrol-
nego materia∏y dowodowe kontroler odpowiednio za-
bezpiecza, w miar´ potrzeby przez:

1) oddanie na przechowanie kierownikowi lub inne-
mu pracownikowi jednostki kontrolowanej za po-
kwitowaniem;

2) przechowanie w jednostce kontrolowanej w od-
dzielnym, zamkni´tym i opiecz´towanym po-
mieszczeniu;

3) zabranie z jednostki kontrolowanej za pokwitowa-
niem.

2. O zwolnieniu materia∏ów dowodowych spod za-
bezpieczenia decyduje kontroler, a w razie jego odmo-
wy — dyrektor w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej
Najwy˝szej Izby Kontroli.

Art. 37. 1. Kontroler mo˝e sporzàdzaç, a w razie
potrzeby mo˝e za˝àdaç od kierownika jednostki kon-
trolowanej sporzàdzenia niezb´dnych dla kontroli od-
pisów lub wyciàgów z dokumentów, jak równie˝ ze-
stawieƒ i obliczeƒ na podstawie dokumentów.

2. ZgodnoÊç odpisów i wyciàgów oraz zestawieƒ
i obliczeƒ z oryginalnymi dokumentami potwierdza
kierownik komórki organizacyjnej, w której dokumen-
ty si´ znajdujà, lub osoba do tego upowa˝niona.

3. Odpisy i wyciàgi z dokumentów zabezpieczo-
nych w trybie art. 36 mogà byç sporzàdzane tylko za
zgodà i w obecnoÊci kontrolera, który potwierdza ich
zgodnoÊç z orygina∏em i wydaje je za pokwitowaniem
odbioru.

Art. 38. 1. Kontroler dokonuje pobrania rzeczy
w obecnoÊci kierownika komórki organizacyjnej,
w której rzecz si´ znajduje, a w razie jego nieobecno-
Êci — pracownika wyznaczonego przez kierownika
jednostki kontrolowanej. Pobrana rzecz powinna byç
zaopatrzona przez uczestników pobrania w trwa∏e ce-
chy lub znaki uniemo˝liwiajàce zastàpienie jej innà.
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2. Z pobrania rzeczy sporzàdza si´ protokó∏, który
podpisuje kontroler i osoba uczestniczàca w pobraniu.

Art. 39. 1. W razie potrzeby ustalenia stanu faktycz-
nego obiektów lub innych sk∏adników majàtkowych
albo przebiegu okreÊlonych czynnoÊci, kontroler mo˝e
przeprowadziç ogl´dziny.

2. Ogl´dziny przeprowadza si´ w obecnoÊci kie-
rownika komórki organizacyjnej, odpowiedzialnego za
przedmiot lub czynnoÊci poddane ogl´dzinom, a w ra-
zie jego nieobecnoÊci — pracownika wyznaczonego
przez kierownika jednostki kontrolowanej.

3. Z przebiegu i wyniku ogl´dzin sporzàdza si´ nie-
zw∏ocznie protokó∏, który podpisuje kontroler i osoba
wymieniona w ust. 2.

4. Przebieg i wyniki ogl´dzin mogà byç ponadto
utrwalone:

1) przez sporzàdzenie stenogramu; stenogram prze-
k∏ada si´ na pismo zwyk∏e z zaznaczeniem zastoso-
wanego systemu stenografii, do∏àczajàc pierwopis
stenogramu do protoko∏u;

2) za pomocà aparatury i Êrodków technicznych s∏u-
˝àcych do utrwalania obrazu lub dêwi´ku; utrwa-
lony obraz lub dêwi´k stanowi za∏àcznik do proto-
ko∏u.

Art. 40. 1. Kontroler mo˝e ˝àdaç od pracowników
jednostki kontrolowanej udzielenia mu, w terminie
przez niego wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyja-
Ênieƒ w sprawach dotyczàcych przedmiotu kontroli.

2. Odmowa udzielenia wyjaÊnieƒ mo˝e nastàpiç
jedynie w przypadkach, gdy wyjaÊnienia majà doty-
czyç:

1) tajemnicy ustawowo chronionej innej ni˝ tajemni-
ca s∏u˝bowa, a kontroler nie posiada w∏aÊciwego
upowa˝nienia;

2) faktów i okolicznoÊci, których ujawnienie mog∏oby
naraziç na odpowiedzialnoÊç karnà lub majàtkowà
wezwanego do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, a tak˝e jego
ma∏˝onka albo osoby pozostajàcej z nim faktycznie
we wspólnym po˝yciu, krewnych i powinowatych
do drugiego stopnia bàdê osób zwiàzanych z nim
z tytu∏u przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Prawo odmowy udzielenia wyjaÊnieƒ w przy-
padkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, trwa mimo
ustania ma∏˝eƒstwa lub przysposobienia.

4. Udzielajàcy wyjaÊnieƒ mo˝e uchyliç si´ od od-
powiedzi na pytania, je˝eli zachodzà okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 2.

Art. 41. 1. Ka˝dy mo˝e z∏o˝yç kontrolerowi ustne
lub pisemne oÊwiadczenie dotyczàce przedmiotu kon-
troli.

2. Kontroler nie mo˝e odmówiç przyj´cia oÊwiad-
czenia, je˝eli ma ono zwiàzek z przedmiotem kontroli.

Art. 42. 1. Kontroler mo˝e wzywaç pracowników
jednostki kontrolowanej do stawienia si´ w celu ich
przes∏uchania w charakterze Êwiadków.

2. Kontroler mo˝e wzywaç do osobistego stawie-
nia si´ w siedzibie jednostki kontrolowanej lub jed-
nostki organizacyjnej Najwy˝szej Izby Kontroli albo or-
ganu administracji rzàdowej inne osoby ni˝ wymie-
nione w ust. 1 w celu ich przes∏uchania w charakterze
Êwiadków.

3. W razie potrzeby kontroler mo˝e zwróciç si´ do
dyrektora w∏aÊciwej delegatury Najwy˝szej Izby Kon-
troli z wnioskiem o wezwanie wskazanych osób do
osobistego stawienia si´ w siedzibie delegatury lub
organu administracji rzàdowej i przes∏uchania ich
w charakterze Êwiadków przez upowa˝nionego pra-
cownika delegatury.

4. Je˝eli osoba wezwana nie mo˝e stawiç si´ z po-
wodu choroby lub innej niedajàcej si´ pokonaç prze-
szkody, kontroler lub pracownik wymieniony w ust. 3
mo˝e dokonaç przes∏uchania w miejscu pobytu tej
osoby.

5. W wezwaniu nale˝y wskazaç:

1) nazw´ i adres jednostki organizacyjnej kontrolera;

2) imi´, nazwisko i adres osoby wzywanej;

3) podstaw´ prawnà, charakter i cel wezwania;

4) dat´, godzin´ i miejsce stawienia si´;

5) skutki prawne niezastosowania si´ do wezwania;

6) imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe wzywajàce-
go.

6. W sprawach niecierpiàcych zw∏oki kontroler
mo˝e dokonaç wezwania telegraficznie lub telefonicz-
nie albo w inny sposób, z podaniem danych, o których
mowa w ust. 5.

Art. 43. Nie wolno przes∏uchiwaç jako Êwiadków:

1) obroƒcy co do faktów, o których dowiedzia∏ si´
udzielajàc porady prawnej lub prowadzàc spraw´;

2) duchownego co do faktów, o których dowiedzia∏
si´ przy spowiedzi.

Art. 44. 1. Osoba obowiàzana do zachowania ta-
jemnicy s∏u˝bowej mo˝e byç przes∏uchana w charak-
terze Êwiadka co do okolicznoÊci, których dotyczy ten
obowiàzek.

2. Osoba obowiàzana do zachowania tajemnicy
paƒstwowej mo˝e byç przes∏uchana w charakterze
Êwiadka co do okolicznoÊci, których dotyczy ten obo-
wiàzek, tylko po zwolnieniu od obowiàzku zachowania
tajemnicy, udzielonym na piÊmie przez Prezesa Naj-
wy˝szej Izby Kontroli.

3. Osoba obowiàzana do zachowania tajemnicy
ustawowo chronionej, innej ni˝ okreÊlona w ust. 1 i 2,
mo˝e byç przes∏uchana w charakterze Êwiadka co do
okolicznoÊci, których dotyczy ten obowiàzek, tylko po
zwolnieniu od obowiàzku zachowania tajemnicy,
udzielonym na piÊmie przez Prezesa Najwy˝szej Izby
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Kontroli, je˝eli przepisy odr´bnych ustaw przewidujà
dost´p Najwy˝szej Izby Kontroli do takiej tajemnicy.

Art. 45. 1. Prawo odmowy zeznaƒ w charakterze
Êwiadka przys∏uguje:

1) pracownikowi jednostki kontrolowanej ponoszà-
cemu odpowiedzialnoÊç za dzia∏alnoÊç b´dàcà
przedmiotem kontroli;

2) ka˝dej osobie, je˝eli z∏o˝enie zeznaƒ mog∏oby jà
lub osoby wymienione w art. 40 ust. 2 pkt 2 nara-
ziç na odpowiedzialnoÊç karnà lub majàtkowà.

2. Przepisy art. 40 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 46. Przed rozpocz´ciem przes∏uchania kontro-
ler obowiàzany jest uprzedziç Êwiadka o gro˝àcej mu
odpowiedzialnoÊci karnej za z∏o˝enie fa∏szywego ze-
znania, a w sytuacji okreÊlonej w art. 45 poinformo-
waç go o przys∏ugujàcym mu prawie odmowy zeznaƒ.

Art. 47. 1. Z zeznaƒ Êwiadka niezw∏ocznie sporzà-
dza si´ protokó∏, który przed podpisaniem daje si´
Êwiadkowi do odczytania lub na jego ˝àdanie odczytu-
je si´ mu czyniàc o tym wzmiank´.

2. Protokó∏ oraz ka˝dà jego stron´ podpisujà prze-
s∏uchujàcy i Êwiadek. SkreÊlenia, poprawki i uzupe∏-
nienia wymagajà omówienia na koƒcu protoko∏u
i podpisania przez osoby podpisujàce protokó∏.

3. W protoko∏ach przes∏uchania Êwiadka, który z∏o-
˝y∏ zeznanie w j´zyku obcym, podaje si´ w przek∏adzie
na j´zyk polski treÊç z∏o˝onego zeznania oraz wskazu-
je t∏umacza. T∏umacz podpisuje protokó∏ przes∏ucha-
nia.

4. Odmow´ lub niemo˝noÊç podpisania protoko∏u
przez Êwiadka omawia si´ na koƒcu protoko∏u.

Art. 48. 1. Na osob´ wezwanà w charakterze
Êwiadka, która mimo prawid∏owego wezwania nie sta-
wi∏a si´ bez uzasadnionej przyczyny we wskazanym
czasie i miejscu, kontroler mo˝e na∏o˝yç kar´ pieni´˝-
nà w wysokoÊci do 100 z∏8), a w razie ponownego nie-
zastosowania si´ do wezwania, kar´ pieni´˝nà do 
200 z∏8).

2. Na postanowienie o na∏o˝eniu kary pieni´˝nej
s∏u˝y ukaranemu, w terminie 7 dni od daty otrzymania
postanowienia, za˝alenie do dyrektora w∏aÊciwej jed-
nostki organizacyjnej Najwy˝szej Izby Kontroli; w razie
z∏o˝enia za˝alenia za poÊrednictwem kontrolera, który
wyda∏ postanowienie, mo˝e on za˝alenie uwzgl´dniç
i uchyliç postanowienie.

3. Dyrektor, w drodze postanowienia, uwzgl´dnia
za˝alenie albo utrzymuje zaskar˝one postanowienie
w mocy. Postanowienie dyrektora jest ostateczne.

4. Kara pieni´˝na podlega uchyleniu przez kontro-
lera, je˝eli osoba wezwana usprawiedliwi niestawie-
nie si´ na wezwanie. W razie odmowy uchylenia sto-
suje si´ odpowiednio przepis ust. 2.

5. Kara pieni´˝na podlega egzekucji w trybie prze-
pisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 49. 1. Je˝eli w toku kontroli konieczne jest zba-
danie okreÊlonych zagadnieƒ wymagajàcych wiado-
moÊci specjalnych, dyrektor w∏aÊciwej jednostki orga-
nizacyjnej Najwy˝szej Izby Kontroli, z w∏asnej inicjaty-
wy lub na wniosek kontrolera, powo∏uje bieg∏ego.

2. W postanowieniu o powo∏aniu bieg∏ego okreÊla
si´ przedmiot i zakres badaƒ oraz termin wydania opi-
nii.

3. W wyniku przeprowadzonych badaƒ bieg∏y spo-
rzàdza szczegó∏owe sprawozdanie zawierajàce opis
przeprowadzonych badaƒ wraz z wydanà na ich pod-
stawie opinià.

4. Je˝eli w toku kontroli ujawni si´ potrzeba doko-
nania przez kontrolera okreÊlonych czynnoÊci badaw-
czych z udzia∏em specjalisty w danej dziedzinie wiedzy
lub praktyki, kontroler mo˝e, w drodze postanowienia,
powo∏aç specjalist´ do udzia∏u w tych czynnoÊciach,
okreÊlajàc przedmiot i czas jego dzia∏ania.

5. Bieg∏y i specjalista dzia∏ajà na podstawie posta-
nowienia o ich powo∏aniu.

6. Kierownik jednostki kontrolowanej mo˝e wystà-
piç za poÊrednictwem kontrolera do dyrektora w∏aÊci-
wej jednostki organizacyjnej Najwy˝szej Izby Kontroli
z wnioskiem o wy∏àczenie z post´powania kontrolne-
go powo∏anego bieg∏ego lub specjalisty z przyczyn
okreÊlonych w art. 31 ust. 1 i 2.

Art. 49a.9) Je˝eli w toku kontroli powstanie wàtpli-
woÊç wymagajàca interpretacji przepisów prawnych
zwiàzanych z ochronà praw lub interesów Skarbu Paƒ-
stwa, dyrektor w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej Naj-
wy˝szej Izby Kontroli lub upowa˝niona przez niego
osoba zwraca si´ do Prezesa Prokuratorii Generalnej
Skarbu Paƒstwa o wydanie opinii prawnej w tej spra-
wie.

Art. 50. 1. Âwiadkowi przys∏uguje zwrot utracone-
go zarobku i poniesionych przez niego kosztów zwià-
zanych z wezwaniem.

2. Bieg∏emu i specjaliÊcie przys∏uguje wynagro-
dzenie oraz zwrot poniesionych przez niego nieodzow-
nych wydatków.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2, pokrywa-
ne sà z bud˝etu Najwy˝szej Izby Kontroli.
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4. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli okreÊli, w dro-
dze zarzàdzenia, wysokoÊç kosztów i wynagrodzeƒ
oraz szczegó∏owe zasady i tryb ich przyznawania
Êwiadkom, bieg∏ym i specjalistom. Zarzàdzenie podle-
ga og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 51. 1. Kontroler obowiàzany jest niezw∏ocznie
poinformowaç kierownika jednostki kontrolowanej
o stwierdzeniu bezpoÊredniego niebezpieczeƒstwa dla
˝ycia lub zdrowia ludzkiego albo niepowetowanej
szkody w mieniu, w celu zapobie˝enia wyst´pujàcemu
niebezpieczeƒstwu lub szkodzie.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej obowiàzany
jest niezw∏ocznie poinformowaç kontrolera o podj´-
tych dzia∏aniach zapobiegajàcych stanowi zagro˝enia,
o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku powzi´cia przez kontrolera uzasad-
nionego podejrzenia, ˝e dzia∏ania przewidziane w ust. 1
i 2 sà niewystarczajàce, powiadamia on niezw∏ocznie
o stwierdzonych zagro˝eniach kierownika jednostki
nadrz´dnej lub w∏aÊciwy organ paƒstwowy.

4. Kontroler mo˝e w toku kontroli informowaç kie-
rownika jednostki kontrolowanej o ustaleniach wska-
zujàcych na nieprawid∏owoÊci w dzia∏alnoÊci tej jed-
nostki.

Art. 52. 1. Kontroler ma prawo zwo∏aç w toku kon-
troli, w szczególnie uzasadnionych okolicznoÊciach, na-
rad´ z pracownikami jednostki kontrolowanej dla omó-
wienia kwestii zwiàzanych z przeprowadzanà kontrolà.

2. O planowanym zwo∏aniu narady kontroler
uprzedza kierownika jednostki kontrolowanej, uzgad-
niajàc z nim czas i miejsce narady.

Art. 53. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kon-
troler przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokó∏ kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli dzia∏alnoÊci jednostki
kontrolowanej, w tym ustalonych nieprawid∏owoÊci,
z uwzgl´dnieniem przyczyn powstania, zakresu i skut-
ków tych nieprawid∏owoÊci oraz osób za nie odpowie-
dzialnych.

Art. 54. Protokó∏ kontroli podpisujà kontroler i kie-
rownik jednostki kontrolowanej, a w razie jego nie-
obecnoÊci osoba pe∏niàca jego obowiàzki.

Art. 55. 1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej
lub osobie pe∏niàcej jego obowiàzki przys∏uguje pra-
wo zg∏oszenia, przed podpisaniem protoko∏u kontroli,
umotywowanych zastrze˝eƒ co do ustaleƒ zawartych
w protokole.

2. Zastrze˝enia nale˝y zg∏osiç na piÊmie w terminie
14 dni od dnia otrzymania protoko∏u kontroli. W szcze-
gólnych przypadkach dyrektor w∏aÊciwej jednostki or-
ganizacyjnej Najwy˝szej Izby Kontroli mo˝e przed∏u-
˝yç ten termin.

3. W razie zg∏oszenia zastrze˝eƒ, o których mowa
w ust. 1, kontroler jest obowiàzany dokonaç ich anali-
zy i w miar´ potrzeby podjàç dodatkowe czynnoÊci
kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadnoÊci za-
strze˝eƒ zmieniç lub uzupe∏niç odpowiednià cz´Êç
protoko∏u kontroli.

4. W razie nieuwzgl´dnienia zastrze˝eƒ w ca∏oÊci
lub w cz´Êci kontroler przekazuje na piÊmie swoje sta-
nowisko zg∏aszajàcemu zastrze˝enia.

Art. 56. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub
osoba pe∏niàca jego obowiàzki mo˝e w terminie 7 dni
od dnia otrzymania stanowiska, o którym mowa
w art. 55 ust. 4, zg∏osiç na piÊmie umotywowane za-
strze˝enia do dyrektora w∏aÊciwej jednostki organiza-
cyjnej Najwy˝szej Izby Kontroli, który przekazuje je,
w celu rozpatrzenia, komisji odwo∏awczej.

2. W sk∏ad komisji odwo∏awczej wchodzà:

1) dyrektor lub wicedyrektor w∏aÊciwej jednostki or-
ganizacyjnej Najwy˝szej Izby Kontroli jako prze-
wodniczàcy;

2) 2 pracowników nadzorujàcych czynnoÊci kontrol-
ne, wyznaczonych przez dyrektora.

3. Komisja odwo∏awcza lub jeden z jej cz∏onków,
wyznaczony przez przewodniczàcego, mo˝e przyjmo-
waç wyjaÊnienia od zg∏aszajàcego zastrze˝enia i kon-
trolera, a gdy uzna to za konieczne, przeprowadzaç
tak˝e inne czynnoÊci dowodowe.

4. Komisja odwo∏awcza podejmuje uchwa∏´
w sprawie zastrze˝eƒ w pe∏nym sk∏adzie, wi´kszoÊcià
g∏osów i niezw∏ocznie przekazuje jà wraz z uzasadnie-
niem Prezesowi lub upowa˝nionemu przez niego wi-
ceprezesowi Najwy˝szej Izby Kontroli; po zatwierdze-
niu przez Prezesa lub wiceprezesa uchwa∏a komisji od-
wo∏awczej jest ostateczna.

5. W razie odmowy zatwierdzenia uchwa∏y Prezes
lub upowa˝niony przez niego wiceprezes Najwy˝szej
Izby Kontroli powo∏uje dla ostatecznego rozpatrzenia
zastrze˝eƒ komisj´ rozstrzygajàcà w sk∏adzie 3 pra-
cowników nadzorujàcych czynnoÊci kontrolne, wyzna-
czajàc jej przewodniczàcego.

6. Do rozpatrywania zastrze˝eƒ przez komisj´ roz-
strzygajàcà stosuje si´ odpowiednio przepisy ust. 3
i 4, z tym ˝e uchwa∏a komisji rozstrzygajàcej jest osta-
teczna.

7. Uchwa∏´ komisji odwo∏awczej, zatwierdzonà
przez Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli, albo uchwa∏´
komisji rozstrzygajàcej dor´cza si´, wraz z uzasadnie-
niem, zg∏aszajàcemu zastrze˝enia.

Art. 57. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub
osoba pe∏niàca jego obowiàzki mo˝e odmówiç podpi-
sania protoko∏u kontroli, sk∏adajàc w terminie 7 dni
od dnia jego otrzymania pisemne wyjaÊnienie tej od-
mowy.
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2. W razie zg∏oszenia zastrze˝eƒ termin do z∏o˝enia
wyjaÊnienia o odmowie podpisania protoko∏u liczy si´
od dnia otrzymania ostatecznej uchwa∏y w sprawie
rozpatrzenia tych zastrze˝eƒ.

3. O odmowie podpisania protoko∏u kontroli i z∏o-
˝eniu wyjaÊnienia kontroler czyni wzmiank´ w proto-
kole.

4. Odmowa podpisania protoko∏u kontroli przez
osob´ wymienionà w ust. 1 nie stanowi przeszkody do
podpisania protoko∏u przez kontrolera i realizacji usta-
leƒ kontroli.

Art. 58. 1. Na wniosek kontrolera kierownik jed-
nostki kontrolowanej lub jednostki nadrz´dnej zwo∏u-
je narad´ pokontrolnà, z udzia∏em zainteresowanych
pracowników, w celu omówienia stwierdzonych nie-
prawid∏owoÊci i wniosków, jakie wynikajà z ustaleƒ
kontroli.

2. Kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1,
uzgadnia z kontrolerem czas i miejsce odbycia narady,
a tak˝e zapewnia protoko∏owanie jej przebiegu. Jeden
egzemplarz protoko∏u dor´cza si´ kontrolerowi w ter-
minie z nim uzgodnionym.

Art. 59. 1. Przed sporzàdzeniem przez Najwy˝szà
Izb´ Kontroli wystàpienia pokontrolnego kontroler
mo˝e zwróciç si´ do kierownika jednostki kontrolowa-
nej lub osoby pe∏niàcej jego obowiàzki o z∏o˝enie
w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaÊnieƒ na
piÊmie dotyczàcych przyczyn i okolicznoÊci powstania
nieprawid∏owoÊci przedstawionych w protokole kon-
troli.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba
pe∏niàca jego obowiàzki mo˝e z w∏asnej inicjatywy
z∏o˝yç kontrolerowi w terminie z nim uzgodnionym pi-
semne wyjaÊnienia, o których mowa w ust. 1.

Art. 60. 1. Najwy˝sza Izba Kontroli przekazuje kie-
rownikowi jednostki kontrolowanej, a w razie potrzeby
tak˝e kierownikowi jednostki nadrz´dnej oraz w∏aÊci-
wym organom paƒstwowym lub samorzàdowym, wy-
stàpienia pokontrolne.

2. Wystàpienie pokontrolne zawiera oceny kontro-
lowanej dzia∏alnoÊci, wynikajàce z ustaleƒ opisanych
w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia nieprawi-
d∏owoÊci — tak˝e uwagi i wnioski w sprawie ich usu-
ni´cia.

3. W wystàpieniu pokontrolnym mo˝e byç tak˝e
zawarta ocena wskazujàca na niezasadnoÊç zajmowa-
nia stanowiska lub pe∏nienia funkcji przez osob´ od-
powiedzialnà za stwierdzone nieprawid∏owoÊci w jed-
nostkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1.

4. Ocena, o której mowa w ust. 3, mo˝e stanowiç
podstaw´ do wszcz´cia post´powania dyscyplinarne-
go, rozwiàzania stosunku pracy z winy pracownika bez
wypowiedzenia albo odwo∏ania go z zajmowanego
stanowiska lub pe∏nionej funkcji.

Art. 61. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub
organ, któremu przekazano wystàpienie pokontrolne,
mo˝e w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania zg∏o-
siç umotywowane zastrze˝enia w sprawie zawartych
w nim ocen, uwag i wniosków do dyrektora w∏aÊciwej
jednostki organizacyjnej Najwy˝szej Izby Kontroli; do
zg∏aszania i rozpatrywania tych zastrze˝eƒ stosuje si´
odpowiednio art. 56.

2. W przypadku wystàpieƒ pokontrolnych przekazy-
wanych przez Prezesa lub wiceprezesów Najwy˝szej
Izby Kontroli zastrze˝enia zg∏asza si´, w terminie okreÊ-
lonym w ust. 1, do Kolegium Najwy˝szej Izby Kontroli.

3. Kolegium podejmuje uchwa∏´ w sprawie za-
strze˝eƒ w trybie okreÊlonym w art. 24 ust. 1—3;
uchwa∏a Kolegium jest ostateczna i wraz z uzasadnie-
niem jest dor´czana zg∏aszajàcemu zastrze˝enia; prze-
pis art. 56 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 62. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub
organ, któremu przekazano wystàpienie pokontrolne,
jest obowiàzany, w terminie okreÊlonym w wystàpie-
niu, nie krótszym ni˝ 14 dni, poinformowaç Najwy˝szà
Izb´ Kontroli o sposobie wykorzystania uwag i wyko-
nania wniosków oraz o podj´tych dzia∏aniach lub
przyczynach niepodj´cia tych dzia∏aƒ.

2. W przypadku gdy zosta∏y przedstawione zastrze-
˝enia w myÊl art. 61, termin, o którym mowa w ust. 1,
liczy si´ od dnia otrzymania ostatecznej uchwa∏y.

Art. 63. 1. W razie uzasadnionego podejrzenia po-
pe∏nienia przest´pstwa lub wykroczenia Najwy˝sza
Izba Kontroli zawiadamia organ powo∏any do Êcigania
przest´pstw lub wykroczeƒ oraz informuje o tym kie-
rownika jednostki kontrolowanej lub kierownika jed-
nostki nadrz´dnej i w∏aÊciwy organ paƒstwowy lub
samorzàdowy.

2. Organ powo∏any do Êcigania przest´pstw lub
wykroczeƒ obowiàzany jest zawiadomiç Najwy˝szà
Izb´ Kontroli o wynikach post´powania.

3. W razie ujawnienia innych czynów ni˝ okreÊlone
w ust. 1, za które ustawowo przewidziana jest odpo-
wiedzialnoÊç, Najwy˝sza Izba Kontroli zawiadamia
o tym w∏aÊciwe organy; przepis ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio.

4.10) W razie ujawnienia naruszenia dyscypliny
finansów publicznych Najwy˝sza Izba Kontroli mo˝e
wnieÊç wniosek o ukaranie, w trybie i na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

Art. 64. 1. Protoko∏y kontroli i wystàpienia pokon-
trolne stanowià podstaw´ do opracowywania przez
Najwy˝szà Izb´ Kontroli informacji o wynikach prze-
prowadzonych kontroli.
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2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przed
przed∏o˝eniem Sejmowi, Prezydentowi Rzeczypospo-
litej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów, Prezes Naj-
wy˝szej Izby Kontroli przesy∏a w∏aÊciwym naczelnym
lub centralnym organom paƒstwowym, które w termi-
nie 7 dni od dnia otrzymania mogà przedstawiç swoje
stanowisko. Stanowisko do∏àcza si´ do informacji;
Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli mo˝e do tego stano-
wiska przedstawiç swojà opini´.

3. Na ˝àdanie Sejmu, Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej lub Prezesa Rady Ministrów albo gdy wystà-
pi∏y szczególnie wa˝ne okolicznoÊci Prezes Najwy˝szej
Izby Kontroli niezw∏ocznie przekazuje informacje
o wynikach przeprowadzonych kontroli nie czekajàc
na stanowisko, o którym mowa w ust. 2.

Art. 65. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli okreÊli,
w drodze zarzàdzenia, zadania pracowników nadzoru-
jàcych i wykonujàcych czynnoÊci kontrolne w post´-
powaniu kontrolnym oraz szczegó∏owe zasady przy-
gotowywania kontroli, dokumentowania poszczegól-
nych czynnoÊci kontrolnych, sporzàdzania protoko∏u
kontroli, wystàpienia pokontrolnego i informacji
o wynikach przeprowadzonych kontroli, a tak˝e pro-
wadzenia post´powania w sprawie rozpatrywania
zastrze˝eƒ. Zarzàdzenie podlega og∏oszeniu w Dzien-
niku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.

Rozdzia∏ 4

Pracownicy Najwy˝szej Izby Kontroli

Art. 66. 1. Pracownikami Najwy˝szej Izby Kontroli
sà: Prezes, wiceprezesi, dyrektor generalny Najwy˝-
szej Izby Kontroli, pracownicy nadzorujàcy lub wyko-
nujàcy czynnoÊci kontrolne oraz pracownicy zatrud-
nieni na stanowiskach administracyjnych i obs∏ugi.

2. Pracownikami nadzorujàcymi czynnoÊci kontro-
lne sà pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

1) dyrektorów jednostek organizacyjnych;

2) wicedyrektorów jednostek organizacyjnych;

3) doradców Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli; 

4) doradców prawnych, ekonomicznych, technicz-
nych.

3. Pracownikami wykonujàcymi czynnoÊci kontrol-
ne sà pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

1) g∏ównych specjalistów kontroli paƒstwowej;

2) specjalistów kontroli paƒstwowej;

3) starszych inspektorów kontroli paƒstwowej;

4) inspektorów kontroli paƒstwowej;

5) m∏odszych inspektorów kontroli paƒstwowej.

Art. 67. Pracownikiem nadzorujàcym lub wykonu-
jàcym czynnoÊci kontrolne mo˝e byç osoba, która:

1) ma obywatelstwo polskie;

2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych oraz
korzysta z pe∏ni praw publicznych;

3) nie by∏a karana za przest´pstwo pope∏nione z wi-
ny umyÊlnej;

4) ma wy˝sze wykszta∏cenie;

5) ma stan zdrowia pozwalajàcy na zatrudnienie na
okreÊlonym stanowisku.

Art. 68. 1. Stosunek pracy z pracownikiem nadzo-
rujàcym lub wykonujàcym czynnoÊci kontrolne nawià-
zuje si´ na podstawie mianowania, poprzedzonego
umowà o prac´ na czas nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata, z zastrze-
˝eniem ust. 6.

2. Pracowników nadzorujàcych lub wykonujàcych
czynnoÊci kontrolne mianuje i rozwiàzuje z nimi stosu-
nek pracy Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli.

3. Rozwiàzanie stosunku pracy z mianowanymi
pracownikami Najwy˝szej Izby Kontroli — cz∏onkami
Kolegium Najwy˝szej Izby Kontroli — wymaga zgody
tego Kolegium.

4. Stosunek pracy z pracownikiem, o którym mo-
wa w ust. 1, nawiàzuje si´ na podstawie umowy o pra-
c´, je˝eli jest on zatrudniony w niepe∏nym wymiarze
czasu pracy.

5. Mianowanie jest uzale˝nione od aplikacji kon-
trolerskiej zakoƒczonej z∏o˝eniem egzaminu z wyni-
kiem pozytywnym przed komisjà egzaminacyjnà po-
wo∏anà przez Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli.

6. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli mo˝e, w przy-
padkach uzasadnionych kwalifikacjami lub praktykà
zawodowà, mianowaç pracownika nadzorujàcego lub
wykonujàcego czynnoÊci kontrolne bez uprzedniego
zawierania umowy o prac´, a tak˝e bez zachowania
wymogu aplikacji kontrolerskiej.

7. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli okreÊli, w dro-
dze zarzàdzenia, sposób przeprowadzania aplikacji
kontrolerskiej i egzaminu.

Art. 68a.11) 1. Na stanowisko pracownika nadzoru-
jàcego lub wykonujàcego czynnoÊci kontrolne mo˝e
zostaç przeniesiony cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej
w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z póên. zm.12))
w drodze porozumienia pracodawców.
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11) Dodany przez art. 102 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.

o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 27 paêdziernika 2006 r.

12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176,
poz. 1242.



2. Do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, sto-
suje si´ art. 68 ust. 1 i 6.

3. Przeniesienia, o którym mowa w art. 34 ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝bie cywilnej,
dokonuje Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli.

Art. 69. Pracownicy na stanowiskach administra-
cyjnych i obs∏ugi zatrudniani sà na podstawie umowy
o prac´.

Art. 70. 1. Przy mianowaniu pracownik Najwy˝szej
Izby Kontroli sk∏ada pisemne Êlubowanie nast´pujàcej
treÊci:

„Âlubuj´ s∏u˝yç Paƒstwu Polskiemu, przestrzegaç
porzàdku prawnego, wykonywaç obowiàzki pra-
cownika Najwy˝szej Izby Kontroli sumiennie, bez-
stronnie, zgodnie z najlepszà wiedzà i wolà”.

2. Akt mianowania zawiera:

1) imi´ i nazwisko pracownika;

2) dat´ mianowania;

3) stanowisko s∏u˝bowe i jednostk´ organizacyjnà;

4) sk∏adniki i wysokoÊç wynagrodzenia.

Art. 71. Do obowiàzków pracownika nadzorujàce-
go lub wykonujàcego czynnoÊci kontrolne nale˝y
w szczególnoÊci:

1) nale˝yte, bezstronne i terminowe wykonywanie
zadaƒ;

2) obiektywne ustalanie i rzetelne dokumentowanie
wyników kontroli;

3) przestrzeganie tajemnicy ustawowo chronionej;

4) godne zachowanie si´ w s∏u˝bie i poza s∏u˝bà;

5) sta∏e podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Art. 72. 1. Pracownik Najwy˝szej Izby Kontroli jest
obowiàzany sumiennie wype∏niaç polecenia s∏u˝bowe
prze∏o˝onych.

2. Je˝eli polecenie s∏u˝bowe w przekonaniu pra-
cownika jest niezgodne z prawem lub zawiera znamio-
na pomy∏ki, pracownik powinien przedstawiç swoje
zastrze˝enia prze∏o˝onemu; w razie pisemnego po-
twierdzenia polecenia jest obowiàzany je wykonaç,
z zastrze˝eniem ust. 3; o ile w toku dalszego post´po-
wania oka˝e si´, ˝e stanowisko pracownika by∏o uza-
sadnione, prze∏o˝ony, który wyda∏ polecenie, ponosi
z tego tytu∏u odpowiedzialnoÊç.

3. Pracownikowi nie wolno wykonywaç poleceƒ,
których wykonanie stanowi∏oby przest´pstwo lub gro-
zi∏o niepowetowanà szkodà.

Art. 73. 1. Pracownik Najwy˝szej Izby Kontroli jest
obowiàzany zachowaç w tajemnicy informacje, które
uzyska∏ w zwiàzku z wykonywaniem obowiàzków s∏u˝-
bowych.

2. Obowiàzek zachowania tajemnicy trwa równie˝
po ustaniu zatrudnienia.

3. Od obowiàzku zachowania tajemnicy, o której
mowa w ust. 1, mo˝e zwolniç Prezes Najwy˝szej Izby
Kontroli.

Art. 74. 1. Pracownik nadzorujàcy lub wykonujàcy
czynnoÊci kontrolne nie mo˝e byç cz∏onkiem partii po-
litycznej ani prowadziç dzia∏alnoÊci politycznej.

2. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, ubiegajà-
cemu si´ o mandat pos∏a lub senatora udziela si´ urlo-
pu bezp∏atnego na czas kampanii wyborczej, a w przy-
padku uzyskania mandatu na czas jego wykonywania.

Art. 75. 1. Pracownik nadzorujàcy lub wykonujàcy
czynnoÊci kontrolne nie mo˝e wykonywaç zaj´ç, które
godzi∏yby w interes Najwy˝szej Izby Kontroli lub by∏y-
by niezgodne z jej zadaniami, a tak˝e pozostawa∏yby
w sprzecznoÊci z obowiàzkami pracownika lub mog∏y-
by wywo∏ywaç podejrzenie o stronniczoÊç lub intere-
sownoÊç.

2. Pracownik nadzorujàcy lub wykonujàcy czynnoÊci
kontrolne mo˝e podjàç dodatkowe zaj´cie zarobkowe
po uzyskaniu zgody Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli.

Art. 76. 1. Pracownik mianowany podlega okreso-
wym ocenom kwalifikacyjnym nie rzadziej ni˝ raz na
3 lata.

2. Oceny dokonuje prze∏o˝ony pracownika miano-
wanego; o treÊci oceny kwalifikacyjnej prze∏o˝ony po-
wiadamia pracownika.

3. Pracownik mo˝e odwo∏aç si´ od oceny kwalifi-
kacyjnej do Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli w termi-
nie 14 dni od powiadomienia go o treÊci oceny.

4. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli okreÊli, w dro-
dze zarzàdzenia, termin i tryb dokonywania okreso-
wych ocen kwalifikacyjnych, rozpatrywania odwo∏aƒ
od ocen oraz warunki, zakres i kryteria zwolnienia od
okresowych ocen.

Art. 77. 1. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli, w przy-
padkach uzasadnionych potrzebami s∏u˝bowymi, mo-
˝e przenieÊç pracownika nadzorujàcego lub wykonujà-
cego czynnoÊci kontrolne do innej jednostki organiza-
cyjnej lub do pracy niezwiàzanej z nadzorowaniem lub
wykonywaniem czynnoÊci kontrolnych, w miejscowo-
Êci b´dàcej siedzibà jednostki organizacyjnej, w której
pracownik wykonuje obowiàzki.

2. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli, w przypadkach
uzasadnionych potrzebami s∏u˝bowymi, mo˝e prze-
nieÊç pracownika, o którym mowa w ust. 1, do jed-
nostki organizacyjnej Najwy˝szej Izby Kontroli w miej-
scowoÊci innej ni˝ siedziba jednostki organizacyjnej,
w której pracownik wykonuje obowiàzki.

3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2, kobiety
w cià˝y lub pracownika sprawujàcego samodzielnie
opiek´ nad dzieckiem w wieku do pi´tnastu lat, a tak-
˝e w przypadku gdy stojà temu na przeszkodzie szcze-
gólnie wa˝ne wzgl´dy osobiste lub rodzinne pracow-
nika, mo˝liwe jest tylko za zgodà zainteresowanego.
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4. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, mo-
˝e byç dokonane do pracy zgodnej z kwalifikacjami
pracownika, na okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, nie
cz´Êciej ni˝ raz na 2 lata, z wynagrodzeniem nie ni˝-
szym ni˝ dotychczas pobierane.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pracowni-
kom przys∏ugujà uprawnienia na zasadach okreÊlonych
w przepisach o pracownikach urz´dów paƒstwowych.

Art. 77a.13) 1. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, na wniosek dyrektora generalnego urz´du,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grud-
nia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z póên. zm.14))15), Prezes Najwy˝szej Izby
Kontroli mo˝e przenieÊç pracownika nadzorujàcego
lub wykonujàcego czynnoÊci kontrolne albo pracowni-
ka zatrudnionego na stanowisku administracyjnym
lub obs∏ugi do pracy na stanowisku urz´dniczym
w tym urz´dzie.

2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, dokony-
wane jest za zgodà pracownika; na czas przeniesienia
pracownikowi udzielany jest urlop bezp∏atny w Naj-
wy˝szej Izbie Kontroli.

Art. 78. 1. Pracownikowi nadzorujàcemu lub wyko-
nujàcemu czynnoÊci kontrolne, delegowanemu s∏u˝-
bowo do zaj´ç poza sta∏ym miejscem pracy, przys∏u-
gujà: zwrot kosztów podró˝y i zakwaterowania oraz
diety na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, na tere-
nie kraju przys∏uguje dieta w podwójnej wysokoÊci.

Art. 79. Pracownikowi nadzorujàcemu lub wykonu-
jàcemu czynnoÊci kontrolne przez okres nie krótszy ni˝
10 lat w Najwy˝szej Izbie Kontroli przys∏uguje dodatko-
wy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych,
a po 20 latach pracy — w wymiarze 12 dni roboczych.

Art. 80. 1. Pracownikowi nadzorujàcemu lub wyko-
nujàcemu czynnoÊci kontrolne przez okres nie krótszy
ni˝ 5 lat mo˝e byç przyznany, co najwy˝ej dwukrotnie
w okresie zatrudnienia w Najwy˝szej Izbie Kontroli,
p∏atny urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze nie-
przekraczajàcym jednorazowo 6 miesi´cy, z wynagro-
dzeniem obliczonym tak jak za urlop wypoczynkowy.

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela Prezes
Najwy˝szej Izby Kontroli na wniosek pracownika,
umotywowany opinià komisji lekarskiej o stanie zdro-
wia.

Art. 81. 1. Pracownikom Najwy˝szej Izby Kontroli
przys∏uguje dodatek za wieloletnià prac´ w wysokoÊci
wynoszàcej po 5 latach pracy 5 % miesi´cznego wy-
nagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 %
za ka˝dy dalszy rok pracy a˝ do osiàgni´cia 20 % mie-
si´cznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Zaliczanie okresów pracy do okresu pracy, od
którego zale˝y wysokoÊç dodatku za wieloletnià prac´,
odbywa si´ na zasadach okreÊlonych w przepisach
o pracownikach urz´dów paƒstwowych.

Art. 82. 1. Pracownikowi Najwy˝szej Izby Kontroli
przys∏ugujà nagrody jubileuszowe za wieloletnià pra-
c´ w wysokoÊci:

1) po 20 latach pracy — 75 % wynagrodzenia mie-
si´cznego;

2) po 25 latach pracy — 100 % wynagrodzenia mie-
si´cznego;

3) po 30 latach pracy — 150 % wynagrodzenia mie-
si´cznego;

4) po 35 latach pracy — 200 % wynagrodzenia mie-
si´cznego;

5) po 40 latach pracy — 300 % wynagrodzenia mie-
si´cznego;

6) po 45 latach pracy — 400 % wynagrodzenia mie-
si´cznego.

2. Zaliczanie okresów pracy, sposób obliczania
i wyp∏acania nagród jubileuszowych odbywa si´ na
zasadach okreÊlonych w przepisach o pracownikach
urz´dów paƒstwowych.

Art. 83. Pracownikowi Najwy˝szej Izby Kontroli,
z którym rozwiàzano stosunek pracy z powodu naby-
cia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej 16) albo
na skutek orzeczenia lekarza orzecznika Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych, przys∏uguje jednorazowa odpra-
wa w wysokoÊci trzykrotnego, a w przypadku sta˝u
pracy powy˝ej 20 lat — szeÊciokrotnego wynagrodze-
nia, otrzymanego za ostatni miesiàc zatrudnienia.

Art. 84. W Najwy˝szej Izbie Kontroli tworzy si´ za-
k∏adowy fundusz nagród wynoszàcy 8,5 % funduszu
p∏ac. WysokoÊç i zasady przyznawania indywidualnych
nagród z tego funduszu okreÊlajà odr´bne przepisy.

Art. 85. 1. Czas pracy w Najwy˝szej Izbie Kontroli
nie mo˝e przekraczaç 40 godzin na tydzieƒ i 8 godzin
na dob´.
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13) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r.

o zmianie ustawy o pracownikach samorzàdowych, usta-
wy o Najwy˝szej Izbie Kontroli oraz ustawy o s∏u˝bie cy-
wilnej (Dz. U. Nr 79, poz. 549), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 25 maja 2006 r. 

14) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153,
poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179,
poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 10, poz. 71,
Nr 132, poz. 1110 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 79, poz. 549. 

15) Utraci∏a moc z dniem 26 paêdziernika 2006 r. na podsta-
wie art. 133 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝bie cy-
wilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218).

———————
16) Obecnie: renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r. 



2. Rozk∏ad czasu pracy w tygodniu oraz jego wy-
miar w poszczególnych dniach tygodnia ustala Prezes
Najwy˝szej Izby Kontroli. Dni tygodnia nieb´dàcych
dniami pracy w Najwy˝szej Izbie Kontroli nie wlicza
si´ do urlopu wypoczynkowego.

3. Pracownik nadzorujàcy lub wykonujàcy czynno-
Êci kontrolne mo˝e byç w uzasadnionych przypad-
kach, w szczególnoÊci ze wzgl´du na dobro kontroli,
zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy bez
prawa do oddzielnego wynagrodzenia.

4. Pracownikowi nadzorujàcemu lub wykonujàce-
mu czynnoÊci kontrolne przys∏uguje wolny czas za
prac´ poza normalnymi godzinami pracy wykonywa-
nà w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy.

Art. 86. 1. Pracownicy Najwy˝szej Izby Kontroli,
z wyjàtkiem Prezesa, wiceprezesów, dyrektora gene-
ralnego, dyrektorów i wicedyrektorów jednostek orga-
nizacyjnych oraz doradców Prezesa, majà prawo zrze-
szania si´ w zwiàzkach zawodowych.

2. Pracownicy nadzorujàcy lub wykonujàcy czyn-
noÊci kontrolne mogà nale˝eç do zwiàzku zawodowe-
go zrzeszajàcego wy∏àcznie pracowników Najwy˝szej
Izby Kontroli. W Najwy˝szej Izbie Kontroli mo˝e dzia-
∏aç tylko jeden zwiàzek zawodowy zrzeszajàcy pracow-
ników, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 87. Pracownikowi Najwy˝szej Izby Kontroli nie
wolno uczestniczyç w strajkach ani w akcjach zak∏óca-
jàcych funkcjonowanie Najwy˝szej Izby Kontroli.

Art. 88. 1. Wiceprezesi i dyrektor generalny Naj-
wy˝szej Izby Kontroli oraz pracownicy nadzorujàcy lub
wykonujàcy czynnoÊci kontrolne nie mogà byç pocià-
gni´ci do odpowiedzialnoÊci karnej z powodu swoich
czynnoÊci s∏u˝bowych bez uprzedniej zgody Kolegium
Najwy˝szej Izby Kontroli, a Prezes Najwy˝szej Izby
Kontroli — bez zgody Sejmu.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio równie˝
po ustaniu stosunku pracy.

Art. 89. 1. Pracownik mianowany ponosi odpowie-
dzialnoÊç dyscyplinarnà za naruszenie obowiàzków
s∏u˝bowych lub uchybienie godnoÊci stanowiska.

2. Karami dyscyplinarnymi sà:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) nagana z pozbawieniem mo˝liwoÊci awansowania
przez okres do 3 lat do wy˝szej grupy wynagrodze-
nia;

4) przeniesienie na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe z jed-
noczesnym obni˝eniem wynagrodzenia zasadni-
czego o jednà kategori´;

5) wydalenie z pracy w Najwy˝szej Izbie Kontroli.

3. Nie mo˝na wszczàç post´powania dyscyplinar-
nego po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia uzyskania przez
prze∏o˝onego wiadomoÊci o pope∏nionym przewinie-

niu; nie mo˝na wszczàç post´powania ani wydaç orze-
czenia o ukaraniu po up∏ywie 3 lat od pope∏nienia
przewinienia. Je˝eli czyn zawiera znamiona przest´p-
stwa, przedawnienie dyscyplinarne nie mo˝e nastàpiç
wczeÊniej ni˝ przewidziano to w przepisach Kodeksu
karnego.

4. W sprawach dyscyplinarnych orzekajà, na zasa-
dzie niezawis∏oÊci, Komisja Dyscyplinarna i Odwo∏aw-
cza Komisja Dyscyplinarna przy Prezesie Najwy˝szej
Izby Kontroli.

5. Obwiniony mo˝e ustanowiç obroƒc´ tylko spo-
Êród pracowników mianowanych Najwy˝szej Izby
Kontroli.

6. Post´powanie dyscyplinarne mo˝e toczyç si´
w razie nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci pracownika.

7. Koszty post´powania dyscyplinarnego ponosi
Najwy˝sza Izba Kontroli.

8. Marsza∏ek Sejmu, na wniosek Prezesa Najwy˝-
szej Izby Kontroli, okreÊli, w drodze zarzàdzenia, orga-
nizacj´, sk∏ad, tryb powo∏ywania komisji dyscyplinar-
nych i rzeczników dyscyplinarnych oraz tryb post´po-
wania dyscyplinarnego w Najwy˝szej Izbie Kontroli.
Zarzàdzenie podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 90. 1. W przypadku wszcz´cia post´powania
dyscyplinarnego Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli mo-
˝e zawiesiç pracownika w czynnoÊciach s∏u˝bowych
na okres do zakoƒczenia post´powania, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ na 6 miesi´cy.

2. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1,
pracownik mianowany zachowuje prawo do wynagro-
dzenia i innych Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych na podsta-
wie stosunku pracy.

Art. 91. 1. Pracownik mianowany zostaje z mocy pra-
wa zawieszony w pe∏nieniu obowiàzków s∏u˝bowych
w razie tymczasowego aresztowania do czasu wygaÊni´-
cia stosunku pracy, chyba ˝e wczeÊniej rozwiàzano z nim
stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy.

2. Wynagrodzenie pracownika mianowanego
w okresie tymczasowego aresztowania ulega ograni-
czeniu do po∏owy. Je˝eli zapad∏ wyrok uniewinniajàcy
lub post´powanie karne zosta∏o umorzone, pracowni-
kowi wyp∏aca si´ pozosta∏à cz´Êç wynagrodzenia, z za-
strze˝eniem ust. 3.

3. Nie wyp∏aca si´ pozosta∏ej cz´Êci wynagrodze-
nia, je˝eli post´powanie karne zosta∏o umorzone wa-
runkowo lub na podstawie amnestii, a pracownik
w przepisanym trybie nie domaga∏ si´ rehabilitacji.

Art. 92. 1. Stosunek pracy z pracownikiem miano-
wanym rozwiàzuje si´ bez wypowiedzenia z jego winy
w razie:

1) prawomocnego wyroku skazujàcego za przest´p-
stwo pope∏nione z winy umyÊlnej,

2) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej
wydalenia z pracy w Najwy˝szej Izbie Kontroli.
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2. Stosunek pracy z pracownikiem mianowanym
rozwiàzuje si´ bez wypowiedzenia w razie:

1) trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 1 rok niezdolnoÊci do pracy
spowodowanej chorobà;

2) nieusprawiedliwionego niezg∏oszenia si´ do leka-
rza orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
w okolicznoÊciach, o których mowa w ust. 3.

2a.17) W razie niezdolnoÊci do pracy z powodu cho-
roby, o której mowa w ust. 2 pkt 1, pracownik miano-
wany zachowuje prawo do Êwiadczeƒ pieni´˝nych
przez okres przewidziany w przepisach o Êwiadcze-
niach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w ra-
zie choroby i macierzyƒstwa.

3. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli w uzasadnio-
nych przypadkach, w szczególnoÊci w razie d∏ugo-
trwa∏ego korzystania ze zwolnieƒ lekarskich, mo˝e
z urz´du skierowaç pracownika mianowanego do le-
karza orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
w celu ustalenia, czy jego stan zdrowia pozwala na za-
trudnienie go na zajmowanym stanowisku.

Art. 93. 1. Stosunek pracy z pracownikiem miano-
wanym rozwiàzuje si´ za wypowiedzeniem w razie:

1) otrzymania negatywnej oceny kwalifikacyjnej, po-
twierdzonej kolejnà ocenà negatywnà, dokonanà
nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 6 miesi´cy i nie póê-
niej ni˝ przed up∏ywem 1 roku od dokonania
pierwszej oceny;

2) orzeczenia przez lekarza orzecznika Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych trwa∏ej niezdolnoÊci do pe∏-
nienia obowiàzków s∏u˝bowych na zajmowanym
stanowisku.

2. Stosunek pracy z pracownikiem mianowanym
mo˝na rozwiàzaç za wypowiedzeniem w razie:

1) osiàgni´cia wieku i sta˝u pracy, wymaganych do
nabycia prawa do emerytury na podstawie przepi-
sów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym
pracowników18);

2) likwidacji jednostki organizacyjnej Najwy˝szej Izby
Kontroli lub reorganizacji tej jednostki, je˝eli prze-
niesienie pracownika za jego zgodà do innej jed-
nostki organizacyjnej nie jest mo˝liwe; rozwiàza-
nie stosunku pracy z tej przyczyny wywo∏uje skut-
ki, jakie przepisy prawa wià˝à z rozwiàzaniem sto-
sunku pracy z mianowanym urz´dnikiem paƒ-
stwowym z powodu likwidacji urz´du.

3. Okres wypowiedzenia stosunku pracy z pracow-
nikiem mianowanym wynosi 3 miesiàce i koƒczy si´
ostatniego dnia miesiàca kalendarzowego.

Art. 94. Rozwiàzanie stosunku pracy z pracowni-
kiem mianowanym mo˝e nastàpiç:

1) w drodze porozumienia stron;

2) za trzymiesi´cznym wypowiedzeniem dokonanym
przez pracownika.

Art. 95. W okresie wypowiedzenia pracownik miano-
wany mo˝e byç zwolniony z pe∏nienia obowiàzków, z za-
chowaniem prawa do wynagrodzenia i innych Êwiad-
czeƒ przys∏ugujàcych na podstawie stosunku pracy.

Art. 96.19) Od decyzji Prezesa Najwy˝szej Izby Kon-
troli w sprawach, o których mowa w art. 77 ust. 2,
art. 92 i 93, pracownikowi mianowanemu przys∏uguje
skarga do sàdu administracyjnego.

Art. 97. Marsza∏ek Sejmu, na wniosek Prezesa Naj-
wy˝szej Izby Kontroli, okreÊli, w drodze zarzàdzenia,
wymagane kwalifikacje, zasady wynagradzania oraz ta-
bele stanowisk pracowników Najwy˝szej Izby Kontroli.
Zarzàdzenie podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Rozdzia∏ 5

Przepisy karne

Art. 98. Kto uchyla si´ od kontroli, o której mowa
w niniejszej ustawie, lub utrudnia jej prowadzenie,
w szczególnoÊci przez nieprzedstawienie potrzebnych
do kontroli dokumentów, bàdê niezgodnie z prawdà
informuje o wykonaniu wniosków pokontrolnych,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoÊci albo
grzywny.

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 99—102. (pomini´te).20)

Art. 103. 1. Traci moc ustawa z dnia 8 paêdziernika
1980 r. o Najwy˝szej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 22,
poz. 82 oraz z 1989 r. Nr 34, poz. 178).

2. (pomini´ty).20)

3. (pomini´ty).20)

Art. 104. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów
art. 14—19 i art. 102, które wchodzà w ˝ycie po up∏y-
wie 30 dni od dnia og∏oszenia21).
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17) Dodany przez art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpie-
czenia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 8 lutego 2005 r.

18) Obecnie: przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, zgodnie z art. 192 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 16.

———————
19) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 35 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ —
Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ —
Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

20) Zamieszczone w obwieszczeniu.
21) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 16 lutego 1995 r.
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