
MONITOR POLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 września 1995r. Nr 45 
TREŚĆ: 
Poz.: 

UCHWALA PREZYDIUM SEJMU 

510 - z dnia 29 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

511 - z dnia 14 czerwca 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń 

ZARZĄDZENIE 

512 - Ministra Finansów z dnia 6 września 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla 
wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoho-
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lowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku 802 

UCHWALA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

513 - z dnia 7 września 1995 r. w sprawie zasad bezpłatnego dostępu do telewizji publicznej 
i publicznego radia kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 809 

510 

UCHWAŁA PREZYDIUM SEJMU 

z dnia 29 sierpnia 1995 r. 

w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli. 

Na podstawie art. 25 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 
grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. u. 
z 1995 r. Nr 13, poz. 59). na wniosek Prezesa Najwyż
szej Izby Kontroli, Prezydium Sejmu uchwala, co na
stępuje: 

§ 1. Najwyższej Izbie Kontroli nadaje się statut 
w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Prezes Najwyższej Izby Kontroli dostosuje -
w terminie 3 miesięcy - organizację wewnętrzną Naj
wyższej Izby Kontroli do niniejszego statutu oraz za
dań wynikających z ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Marszałek Sejmu: J. Zych 

Załącznik do uchwały Prezydium Sejmu 
z dnia 29 sierpnia 1995 r. (poz. 510) 

STATUT NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 

§ 1. Organizacja wewnętrzna Najwyższej Izby Kon
troli jest jednostopniowa; departamenty i delegatury 
stanowią równorzędne jednostki organizacyjne. 

§ 2. 1. Jednostkami organizacyjnymi Najwyższej 
Izby Kontroli, wykonującymi w szczegó1ności zadania 
w zakresie postępowania kontrolnego, są następujące 
departamenty: 

1) Administracji Publicznej. 

2) Budżetu Państwa, 

3) Edukacji, Nauki i Kultury, 

4) Finansów i Bankowości, 

5) Handlu Zagranicznego i Służby Zagranicznej, 

6) Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, 
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7) Ochrony Środowiska i Budownictwa, 

8) Pracy i Spraw Socjalnych, 

9) Przekształceń Własnościowych, 

10) Przemysłu i Handlu, 

11) Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 

12) Transportu, Żeglugi i Łączności, 

13) Zdrowia i Kultury Fizycznej. 

2. Jednostkami organizacyjnymi Najwyższej Izby 
Kontroli, wykonującymi w szczególności zadania w za
kresie postępowania kontrolnego, są delegatury z sie
dzibami w: 

1) Białymstoku - dla województw: białostockiego, 
łomżyńskiego i suwalskiego, 

2) Bydgoszczy - dla województw: bydgoskiego, to
ruńskiego i włocławskiego, 

3) Gdańsku - dla województw: gdańskiego i elblą
skiego, 

4) Katowicach - dla województw: katowickiego 
i bielskiego, 

5) Kielcach - dla województw: kieleckiego i tarno
brzeskiego, 

6) Koszalinie - dla województw: koszalińskiego 

i słupskiego, 

7) Krakowie - dla województw: krakowskiego, no
wosądeckiego i tarnowskiego, 

8) Lublinie - dla województw: lubelskiego, bialsko
podlaskiego, chełmskiego i zamojskiego, 

9) Łodzi - dla województw: łódzkiego, piotrkowskie
go, sieradzkiego i skierniewickiego, 

10) Olsztynie - dla województw: olsztyńskiego, cie
chanowskiego i ostrołęckiego, 

11) Opolu - dla województw: opolskiego, często

chowskiego i kaliskiego, 

12) Poznaniu - dla województw: poznańskiego, ko
nińskiego i pilskiego, 

13) Rzeszowie - dla województw: rzeszowskiego, kro
śnieńskiego i przemyskiego, 

14) Szczecinie - dla województw: szczecińskiego i go
rzowskiego, 

15) Warszawie - dla województw: warszawskiego, 
płockiego, radomskiego i siedleckiego, 

16) Wrocławiu - dla województw: wrocławskiego, je
leniogórskiego, legnickiego i wałbrzyskiego, 

17) Zielonej Górze - dla województw: zielonogórskie
go i leszczyńskiego. 

3. Jednostkami organizacyjnymi Najwyższej Izby 
Kontroli, wykonującymi w szczególności zadania w za
kresie organizacji i obsługi jej funkcjonowania, są de
partamenty: 

1) Gospodarczy, 

2) Informacji i Analiz Systemowych, 

3) Kadr i Szkolenia, 

4) Organizacyjny, 

5) Planowania i Koordynacji, 

6) Prawny, 

7) Rachunkowości. 

§ 3. W jednostkach organizacyjnych Najwyższej 
Izby Kontroli mogą być tworzone wydziały lub sekcje. 

§ 4. Jednostki organizacyjne Najwyższej Izby Kon
troli używają nazw: 

1) "Najwyższa Izba Kontroli Departament ... ", 

2) "Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w ... ". 

§ 5. 1. Departamenty, o których mowa w § 2 
ust. 1, przeprowadzają postępowanie kontrolne 
w naczelnych i centralnych organach państwowych 
w zakresie swojej właściwości rzeczowej; w uzasad
nionych przypadkach mogą, w porozumieniu z wła
ściwą terytorialnie delegaturą, przeprowadzać postę
powanie kontrolne w organach i jednostkach tereno
wych. Departamenty te są jednostkami koordynują
cymi kontrole. 

2. Delegatury przeprowadzają postępowanie kon
trolne w organach i jednostkach terenowych w zakre
sie swojej właściwości terytorialnej, określonej w § 2 
ust. 2; w uzasadnionych przypadkach mogą, w poro
zumieniu z właściwym rzeczowo departamentem, 
przeprowadzać postępowanie kontrolne w naczelnych 
i centralnych organach państwowych. Prezes Najwyż
szej Izby Kontroli może powierzyć delegaturze wyko
nywanie zadań jednostki koordynującej kontrole. 

3. Departamenty, o których mowa w § 2 ust. 3, mo
gą w granicach określonych przez Prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli uczestniczyć w postępowaniu kontrol
nym, w szczególności wykonywać zadania w zakresie 
przygotowywania kontroli, rozpatrywania zastrzeżeń 
oraz przygotowywania informacji o wynikach przepro
wadzonych kontroli i innych opracowań pokontrol
nych. 

§ 6. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może, w uza
sadnionych przypadkach, wyznaczyć do przeprowa
dzenia postępowania kontrolnego jednostkę organiza
cyjną z pominięciem jej właściwości rzeczowej lub te
rytorialnej. 
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§ 7. 1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli kieruje jej 
działalnością przy pomocy wiceprezesów oraz dyrek
tora generalnego. 

2. Wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli sprawują 
bieżący nadzór nad działalnością określonych przez 
Prezesa departamentów i delegatur, w szczególności 
w zakresie wykonywania zadań w postępowaniu kon
trolnym. 

3. Dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli za
pewnia warunki do sprawnego funkcjonowania Naj
wyższej Izby Kontroli; Prezes może powierzyć dyrekto
rowi generalnemu sprawowanie bieżącego nadzoru 
nad działalnością określonych departamentów. 

§ 8. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może, w for
mie pisemnej, upoważnić wiceprezesów, dyrektora 
generalnego oraz dyrektorów jednostek organizacyj
nych do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym do 
podejmowania określonych decyzji; w uzasadnio
nym przypadku takie upoważnienie może być wyda
ne także innemu pracownikowi Najwyższej Izby Kon
troli. 

Poz. 510 i 511 

§ 9. 1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli zwołuje po
siedzenia Kolegium z własnej inicjatywy lub na wnio
sek co najmniej 1/3 członków Kolegium, zaprasza 
osoby nie wchodzące w skład Kolegium do wzięcia 
w nich udziału oraz proponuje porządek dzienny po
siedzeń; posiedzeniom przewodniczy Prezes Najwyż
szej Izby Kontroli lub wyznaczony przez niego wice
prezes. 

2. Sekretarz Kolegium zapewnia sprawną organi
zację i dokumentowanie prac Kolegium. 

3. Z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół. 

§ 10. Prezes Najwyższej Izby Kontroli może powo
ływać zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, ja
ko jednostki opiniodawcze lub doradcze, określając 
ich nazwy, skład osobowy oraz zakres i tryb działania. 

§ 11. Prezes Najwyższej Izby Kontroli określa, 

w drodze zarządzenia, szczegółową organizację we
wnętrzną jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby 
Kontroli oraz ich właściwość, a także wprowadza zmia
ny w tym zakresie. 

511 

Rej. 100/95 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 14 czerwca 1995 r. 

o nadaniu orderów i odznaczeń. 

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 
17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz 
ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i od
znaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) na wniosek Mini
stra Spraw Zagranicznych odznaczeni zostają: 

za wybitne zasługi w działalności polonijnej 

obywatele Republiki Austrii 

KRZYŻEM KAWALERSKIM 
ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

1. Piekarz Stanisław, 2. Synowiec Jan, 3. Witkow
ski Wojciech, 

obywatel Królestwa Danii 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

4. Mrukot Jerzy, 

za wybitne zasługi w organizowaniu i niesieniu pomo
cy Polsce, za działalność charytatywną 

obywatele Republiki Austrii 

KRZYŻEM KAWALERSKIM 
ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

5. Wilk Wiesław, 6. Zimmermann-Fleischhacker 
Barbara, 

obywatele Królestwa Danii 

KRZYŻEM KAWALERSKIM 
ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

7. Iversen Anke, 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 

8. Jensen Peter, 


