
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

o kontroli w administracji rządowej

(druk nr 1294)

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

Art. 13a.
1. Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Lądowych w szczególności należy:

1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk Lądowych
niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych;

2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Wojsk
Lądowych;

3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;
4) przygotowanie sił i środków Wojsk Lądowych do działań bojowych oraz w sytuacjach

przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach międzynarodowych [.] <;>
<5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i

jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli
w administracji rządowej.>

2. Do zakresu działania Dowódcy Sił Powietrznych w szczególności należy:
1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Sił Powietrznych

niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych;
2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Sił

Powietrznych;
3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;
4) przygotowanie sił i środków Sił Powietrznych do działań bojowych oraz w sytuacjach

przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach międzynarodowych[.] <;>
<5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych

i jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach
o kontroli w administracji rządowej.>

3. Do zakresu działania Dowódcy Marynarki Wojennej w szczególności należy:
1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Marynarki

Wojennej niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił
Zbrojnych;

2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Marynarki
Wojennej;
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3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;
4) przygotowanie sił i środków Marynarki Wojennej do działań bojowych oraz w

sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach
międzynarodowych[.] <;>

<5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i
jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli
w administracji rządowej.>

4. Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Specjalnych w szczególności należy:
1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk

Specjalnych;
2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia oraz użycia

Wojsk Specjalnych;
3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;
4) przygotowanie sił i środków Wojsk Specjalnych do działań bojowych oraz w sytuacjach

przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach międzynarodowych[.] <;>
<5)zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i

jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli
w administracji rządowej.>

5. Dowódcy, o których mowa w ust. 1-4, wykonują swoje zadania odpowiednio przy pomocy
Dowództwa Wojsk Lądowych, Dowództwa Sił Powietrznych, Dowództwa Marynarki
Wojennej i Dowództwa Wojsk Specjalnych.

6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzeń, szczegółowe zakresy działania,
struktury organizacyjne oraz siedziby dowództw, o których mowa w ust. 5.

Art. 13b.
1. W Siłach Zbrojnych tworzy się stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych,

równorzędne stanowisku dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych.
2. Do zakresu działania Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych w szczególności należy:

1) planowanie operacyjne i dowodzenie operacyjne częścią Sił Zbrojnych, wydzieloną z
Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej i przekazaną w jego
podporządkowanie decyzją Ministra Obrony Narodowej dla przeprowadzenia operacji;

2) wykonywanie zadań Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy
państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczenie
Radzie SAR, o której mowa w art. 47 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693);

3) określanie wymagań w zakresie zdolności bojowej dla związków organizacyjnych i
jednostek wojskowych przewidywanych do wydzielenia w jego podporządkowanie;

4) szkolenie organów dowodzenia operacyjnego Sił Zbrojnych, a także ich zgrywanie z
dowództwami związków organizacyjnych i jednostek wojskowych przewidywanych do
wydzielenia w jego podporządkowanie[.] <;>

<5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych
i jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach
o kontroli w administracji rządowej.>

3. Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych wykonuje swoje zadania przy pomocy Dowództwa
Operacyjnego Sił Zbrojnych.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania,
strukturę organizacyjną oraz siedzibę Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.
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Art. 13c.
1. W Siłach Zbrojnych tworzy się stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
2. Do zakresu działania Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w szczególności należy:

1) organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym
zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych użytych lub przebywających
poza granicami państwa;

2) kierowanie procesem planowania i realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji
państwa-gospodarza (HNS) i państwa wysyłającego;

3) zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony
przed bronią masowego rażenia;

4) kierowanie terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w
sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej[.] <;>

<5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli w zakresie właściwości na zasadach i w
trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.>

3. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wykonuje swoje zadania przy pomocy
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania,
strukturę organizacyjną oraz siedzibę Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z późn. zm.)

Art. 84b.
1. Kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej wykonują

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz wojewódzki inspektor nadzoru
budowlanego, który wykonuje tę kontrolę w stosunku do starosty.

[2. Organy nadzoru budowlanego, w wyniku kontroli działania organów administracji
architektoniczno-budowlanej, mogą kierować do właściwych organów zalecenia
pokontrolne, z wyznaczeniem terminu ich wykonania. O wykonaniu zaleceń oraz o innych
działaniach podjętych w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami organy te
zawiadamiają niezwłocznie właściwe organy nadzoru budowlanego.]

3. W przypadku ustalenia przez organy nadzoru budowlanego, że zachodzą okoliczności
uzasadniające wznowienie postępowania albo stwierdzenie nieważności decyzji wydanej
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, właściwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej wznawia lub wszczyna z urzędu postępowanie.

[4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli działania
organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzory protokołów kontrolnych i
sposób ich sporządzania.]

<4. Kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej
i organów nadzoru budowlanego przeprowadza się na zasadach i w trybie
określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.>
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USTAWA z dnia 12 października 1994 r. O SAMORZĄDOWYCH KOLEGIACH
ODWOŁAWCZYCH (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856, z późn. zm.)

Art. 3a.
1. Nadzór nad działalnością administracyjną kolegiów sprawuje Prezes Rady Ministrów.
2. Prezes Rady Ministrów może powierzyć wykonywanie nadzoru, o którym mowa w ust. 1,

ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.
[3. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Reprezentacji Samorządowych

Kolegiów Odwoławczych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb
sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając, że nadzór ten:
1) ma służyć sprawnemu i rzetelnemu wykonywaniu zadań powierzonych kolegiom,
2) nie może naruszać uprawnień sądu administracyjnego sprawującego kontrolę

orzecznictwa kolegium.]
<4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną kolegiów polega w

szczególności na:

1) przeprowadzaniu kontroli organizacji i warunków pracy kolegiów, w tym na

badaniu:

a) prawidłowości stosowania przepisów regulaminu organizacyjnego,

b) terminowości załatwiania spraw oraz stanu zaległości, ze szczególnym
uwzględnieniem spraw, w których postępowanie administracyjne trwa dłużej
niż 6 miesięcy,

c) prowadzenia ksiąg i innych urządzeń ewidencyjnych oraz rzetelności
sporządzania informacji o działalności kolegium,

2) analizie rocznych informacji o działalności kolegium,

3) rozpatrywaniu skarg na pozaorzeczniczą działalność kolegiów,

4) badaniu zachowania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na prezesa
kolegium,

5) badaniu zachowania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków
kolegium,

6) badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w celu
ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających odwołanie
prezesa kolegium,

7) badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego
i postępowania dyscyplinarnego w celu ustalenia okoliczności faktycznych i
prawnych uzasadniających ukaranie członka kolegium.

5. Organ nadzoru sprawuje nadzór nad kolegiami przy pomocy komórki organizacyjnej
właściwej do spraw nadzoru lub właściwej do spraw kontroli.>
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USTAWA z dnia 22 czerwca 1995 r. O ZAKWATEROWANIU SIŁ ZBROJNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 22,
poz. 114)

<Art. 52.
Minister Obrony Narodowej kontroluje Agencję na zasadach i w trybie określonych w
przepisach o kontroli w administracji rządowej.>

[Rozdział 3a
Kontrola działalności Agencji

Art. 20a.
1. Postępowanie kontrolne prowadzone przez Ministra Obrony Narodowej lub osoby przez

niego upoważnione ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności
Agencji, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności pod
względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

2. Kontrolujący badają realizację niniejszej ustawy i innych aktów prawnych oraz działalność
finansową, gospodarczą i organizacyjno-administracyjną Agencji.

3. Kontrolujący wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych planów pracy. Kontrolę
wykonuje się również przez przeprowadzanie kontroli doraźnych.

Art. 20b.
1. Kontrolujący przeprowadzają kontrolę na podstawie dowodu osobistego i imiennego

upoważnienia określającego Agencję jako jednostkę kontrolowaną i podstawę prawną do
podjęcia kontroli.

2. Imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydaje Minister Obrony Narodowej.
3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, uwzględniając jego możliwie uproszczony
charakter oraz konieczność umieszczenia w nim niezbędnych danych osobowych i numeru
dowodu osobistego osoby kontrolującej, zakres kontroli oraz termin ważności
upoważnienia.

Art. 20c.
1. Kontrolujący podlega wyłączeniu, na wniosek Prezesa Agencji lub z urzędu, z

postępowania kontrolnego, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub
obowiązków, praw lub obowiązków jego małżonka albo osoby pozostającej z nim
faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób
związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia
kontrolującego trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Kontrolujący podlega wyłączeniu, na wniosek Prezesa Agencji, w przypadku zaistnienia w
toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego
bezstronności.

3. O przyczynach powodujących wyłączenie kontrolujący lub Prezes Agencji niezwłocznie
zawiadamia Ministra Obrony Narodowej.

4. O wyłączeniu rozstrzyga Minister Obrony Narodowej. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.
5. Do czasu wydania rozstrzygnięcia kontrolujący podejmuje jedynie czynności niecierpiące

zwłoki.
Art. 20d.

1. Postępowanie kontrolne jest prowadzone w siedzibie Agencji oraz w miejscach i w czasie
wykonywania jej zadań, a jeżeli tego wymaga dobro kontroli - również w dniach wolnych
od pracy i poza godzinami pracy.
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2. Dla realizacji celu, o którym mowa w art. 20a:
1) Prezes Agencji udostępnia na żądanie kontrolujących wszelkie dokumenty i materiały

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

2) kontrolujący mają prawo do:
a) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń Agencji oraz poruszania się na

terenie Agencji bez obowiązku uzyskiwania przepustki, a także bez obowiązku
poddania się kontroli osobistej,

b) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością Agencji, pobierania
oraz zabezpieczania dokumentów i innych materiałów, z zachowaniem przepisów o
tajemnicy prawnie chronionej,

c) przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątkowych i przebiegu
określonych czynności,

d) żądania od pracowników Agencji udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień,
e) zasięgania w związku z przeprowadzaną kontrolą informacji w jednostkach

niekontrolowanych,
f) korzystania z pomocy biegłych i specjalistów,
g) zwoływania narad z pracownikami Agencji w związku z przeprowadzaną kontrolą, a

także uczestniczenia w posiedzeniach kierownictwa i kolegiów oraz naradach.
Art. 20e.

Prezes Agencji zapewnia kontrolującemu warunki i środki niezbędne do sprawnego
przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłoczne przedstawianie żądanych
dokumentów i materiałów, terminowe udzielanie wyjaśnień przez pracowników Agencji,
udostępnianie urządzeń technicznych, a w miarę możliwości oddzielnych pomieszczeń z
odpowiednim wyposażeniem.

Art. 20f.
1. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku postępowania

materiałów.
2. Materiałami są w szczególności dokumenty, zabezpieczone rzeczy, wyniki oględzin, opinie

biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.
Art. 20g.

1. Zebrane w toku postępowania kontrolnego materiały kontrolujący odpowiednio
zabezpiecza, w miarę potrzeby przez:
1) oddanie Prezesowi Agencji lub dyrektorowi oddziału regionalnego na przechowanie za

pokwitowaniem;
2) przechowanie w Agencji w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu;
3) zabranie z Agencji za pokwitowaniem;
4) wykonanie kopii materiałów i potwierdzenie ich za zgodność z oryginałem przez

Prezesa Agencji lub dyrektora oddziału regionalnego.
2. O zwolnieniu materiałów z zabezpieczenia decyduje kontrolujący, a w przypadku jego

odmowy - Minister Obrony Narodowej.
Art. 20h.

1. Kontrolujący może sporządzać, a w razie potrzeby może żądać od Prezesa Agencji
sporządzenia niezbędnych dla kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również
zestawień i obliczeń na podstawie dokumentów.

2. Zgodność odpisów i wyciągów oraz zestawień i obliczeń z oryginalnymi dokumentami
potwierdza Prezes Agencji lub dyrektor oddziału regionalnego, u którego znajdują się
dokumenty.
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Art. 20i.
1. W razie potrzeby ustalenia stanu faktycznego obiektów lub innych składników majątkowych

albo przebiegu określonych czynności, kontrolujący może przeprowadzić oględziny.
2. Oględziny przeprowadza się w obecności Prezesa Agencji lub dyrektora oddziału

regionalnego albo osoby przez nich upoważnionej.
3. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisuje

kontrolujący i osoba wymieniona w ust. 2.
4. Przebieg i wyniki oględzin mogą być ponadto utrwalone za pomocą aparatury i środków

technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku; utrwalony obraz lub dźwięk
stanowi załącznik do protokołu.

Art. 20j.
1. Kontrolujący może żądać w czasie kontroli, w terminie przez niego wyznaczonym, ustnych i

pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.
2. Odmowa udzielenia wyjaśnień może nastąpić jedynie w przypadkach, gdy wyjaśnienia

mają dotyczyć:
1) tajemnicy prawnie chronionej, a kontroler nie posiada właściwego upoważnienia;
2) faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną

lub majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnień, a także jego małżonka albo osobę
pozostającą z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do
drugiego stopnia albo osoby związane z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli.

3. Prawo odmowy udzielenia wyjaśnień w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, trwa
mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

4. Udzielający wyjaśnień może uchylić się od odpowiedzi na pytania, jeżeli zachodzą
okoliczności, o których mowa w ust. 2.

Art. 20k.
1. Każdy może złożyć kontrolującemu ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące przedmiotu

kontroli.
2. Kontrolujący nie może odmówić przyjęcia oświadczenia, jeżeli ma ono związek z

przedmiotem kontroli.
Art. 20l.

1. Kontrolujący jest obowiązany niezwłocznie poinformować Prezesa Agencji lub dyrektora
oddziału regionalnego o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub
zdrowia ludzkiego albo niepowetowanej szkody w mieniu, w celu zapobieżenia
występującemu niebezpieczeństwu lub szkodzie.

2. Prezes Agencji lub dyrektor oddziału regionalnego jest obowiązany niezwłocznie
poinformować kontrolującego o podjętych działaniach zapobiegających zagrożeniom, o
których mowa w ust. 1.

3. W przypadku powzięcia przez kontrolującego uzasadnionego podejrzenia, że działania
przewidziane w ust. 1 i 2 są niewystarczające, powiadamia on niezwłocznie o
stwierdzonych zagrożeniach Ministra Obrony Narodowej lub upoważniony przez niego
organ.

4. Kontrolujący może w toku kontroli informować Prezesa Agencji lub dyrektora oddziału
regionalnego o ustaleniach wskazujących na nieprawidłowości w działalności jednostki
kontrolowanej.

Art. 20m.
1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera:

1) oznaczenie jednostki kontrolowanej;
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2) oznaczenie zarządzającego kontrolę;
3) oznaczenie kontrolującego;
4) określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli;
6) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych

nieprawidłowości, ze wskazaniem przyczyn ich powstania i skutków oraz ewentualnie
osób za nie odpowiedzialnych;

7) terminy usunięcia nieprawidłowości;
8) wnioski i ewentualne zalecenia;
9) pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń;
10) załączniki (dokumentację dotyczącą w szczególności wyników sprawdzianów i testów);
11) podpisy kontrolującego i Prezesa Agencji lub dyrektora oddziału regionalnego oraz

oznaczenie miejsca i datę podpisania protokołu.
Art. 20n.

1. Prezes Agencji może, w terminie czternastu dni od dnia podpisania protokołu kontroli,
zgłosić na piśmie do Ministra Obrony Narodowej umotywowane zastrzeżenia co do jego
treści.

2. Zastrzeżenia nie będą rozpatrywane, jeżeli zostały zgłoszone przez osobę nieuprawnioną
lub po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Jeżeli przy rozstrzyganiu zastrzeżeń zachodzą okoliczności wymagające przeprowadzenia
dodatkowych czynności kontrolnych, Minister Obrony Narodowej poleca ich
przeprowadzenie.

4. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się notatkę służbową.
5. Po wyjaśnieniu kwestii związanych z rozpatrywaniem zastrzeżeń, o ich uwzględnieniu w

całości lub części, albo o ich oddaleniu, rozstrzyga Minister Obrony Narodowej.
Rozstrzygnięcie wymaga pisemnego uzasadnienia.

6. Minister Obrony Narodowej zapoznaje Prezesa Agencji z treścią rozstrzygnięcia, o którym
mowa w ust. 5, i przesyła je do wszystkich adresatów, do których uprzednio przesłane
zostały protokoły kontroli.

7. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 5, jest ostateczne.
8. Procedura rozstrzygania zastrzeżeń powinna być zakończona w terminie trzydziestu dni od

dnia zgłoszenia zastrzeżeń, chyba że osoba zarządzająca kontrolę określi inny termin.
9. W przypadku wyznaczenia terminu zakończenia procedury rozstrzygania zastrzeżeń

przekraczającego termin, o którym mowa w ust. 8, Minister Obrony Narodowej
powiadamia o tym pisemnie wnoszącego zastrzeżenia.]

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. O URZĘDZIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
(Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.)

Art. 8.
1. Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy:

1) współuczestniczenie w opracowywaniu koncepcji rozwoju Sił Zbrojnych i planowanie
tego rozwoju,

2) kierowanie kompleksowym planowaniem mobilizacyjnego i strategiczno-operacyjnego
rozwinięcia oraz użycia Sił Zbrojnych,
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3) utrzymywanie w Siłach Zbrojnych gotowości bojowej i mobilizacyjnej,
4) określanie celów, kierunków i głównych zadań szkolenia, w tym działalności sportowej

w Siłach Zbrojnych,
5) (uchylony),
6) kierowanie programowaniem  i planowaniem materiałowo-finansowym w Siłach

Zbrojnych,
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej oraz

wynikających z ustaw i innych przepisów[.]<,>
<8) przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych na zasadach

i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.>
2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odpowiada za organizację i przygotowanie do

działań organu dowodzenia i stanowiska dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. O ZASADACH WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ
PRZYSŁUGUJĄCYCH SKARBOWI PAŃSTWA (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.)

<Art. 19a.

1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przeprowadza kontrolę:

1) wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa
przez państwowe jednostki organizacyjne, którym przysługuje prawo
wykonywania takich uprawnień lub prawo do działania w imieniu Skarbu
Państwa,

2) wykonywania przez inne organy administracji państwowej oraz państwowe osoby
prawne zadań określonych w odrębnych przepisach, w zakresie przekształceń
własnościowych.

2. Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje zgodność wykonywania
uprawnień majątkowych Skarbu Państwa z właściwymi przepisami oraz z interesem
Skarbu Państwa.

3. Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje ocenę:

1) wykonywania zadań w zakresie przekształceń własnościowych pod względem
legalności, gospodarności i zapewnienia ochrony interesów Skarbu Państwa,

2) zgodności stosowanych procedur przekształceń własnościowych z właściwymi
przepisami,

3) zgodności realizacji przekształceń własnościowych z udzielonym upoważnieniem
lub zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, w przypadkach gdy
taka zgoda lub upoważnienie są wymagane.

4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana na zasadach i w trybie
określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej>
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Art. 20.
Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, określa, w
drodze rozporządzenia:
[1) zakres, szczegółowe zasady i tryb kontroli, o której mowa w art. 2 pkt 7 i 8,]
2) (uchylony),
3) (uchylony),
4) szczegółowe zasady ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa, w tym zbiorczej

ewidencji, o której mowa w art. 2 pkt 3, oraz związane z tym obowiązki państwowych
jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie.

5) sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który
wyposażone są jednostki budżetowe, uwzględniając zasadę racjonalnej gospodarki, wymóg
stosowania trybu przetargu publicznego lub publicznego zaproszenia do rokowań przy
rozporządzaniu składnikami aktywów trwałych o znacznej wartości oraz określone w
odrębnych przepisach zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów
publicznych.

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. O RADZIE MINISTRÓW (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.
199, z późn. zm.)

Art. 29.

Do zadań, które z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów realizuje Kancelaria, należy w
szczególności:
[1) kontrola realizacji zadań wskazanych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

oraz przedstawianie wniosków z przeprowadzonych kontroli i przedkładanie propozycji
doskonalenia metod kontroli;]

1a) dokonywanie ocen skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych
projektowanych regulacji oraz sporządzanie ocen tych skutków, w tym projektów
powodujących istotne długookresowe następstwa w rozwoju społecznym i gospodarczym;

1b) opracowywanie ocen międzynarodowych uwarunkowań sytuacji kraju oraz
długofalowych koncepcji polityki zagranicznej;

1c) opracowywanie ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania;
1d) przygotowywanie innych analiz, prognoz, koncepcji, programów i ocen, zleconych przez

Prezesa Rady Ministrów;
2) wydawanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";
3) koordynacja realizacji polityki kadrowej w administracji rządowej, w zakresie określonym

w odrębnych przepisach;
4) obsługa spraw kadrowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w

administracji rządowej;
5) koordynacja współdziałania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Sejmem

Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami państwowymi;

6) obsługa informacyjna oraz prasowa Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz
wewnętrznych organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów;
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[7) koordynacja działalności kontrolnej Prezesa Rady Ministrów wobec organów
administracji rządowej;]

8) wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa określonych w
odrębnych przepisach;

9) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach lub zleconych przez
Prezesa Rady Ministrów.

[Art. 30.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb
przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 29 pkt 1.]

Art. 34.
1. Minister kieruje, nadzoruje i kontroluje działalność podporządkowanych organów, urzędów

i jednostek. W szczególności w tym zakresie:
1) tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
2) powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych, chyba że przepisy

odrębne stanowią inaczej;
[3) organizuje kontrolę sprawności działania, efektywności gospodarowania oraz

przestrzegania prawa przez jednostki organizacyjne.]
2. Minister nadzoruje i kontroluje działalność organów i jednostek, w stosunku do których

uzyskał uprawnienia nadzorcze na podstawie przepisów ustawowych - na zasadach
określonych w tych przepisach. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Rada Ministrów może powołać przy ministrze komitet doradczy i określić zakres jego
zadań.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY WYKONAWCZY (Dz. U. Nr 90,
poz. 557, z późn. zm.)

Art. 249.
§ 1. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacyjno-

porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności i regulamin organizacyjno-
porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania, uwzględniając w szczególności
organizację przyjęć do zakładów karnych i aresztów śledczych i zasady rozmieszczania
osadzonych w celach mieszkalnych, porządek wewnętrzny zakładów karnych i aresztów
śledczych, organizację przyjmowania korespondencji i zasady widzeń w zakładach
karnych i aresztach śledczych, warunki opieki zdrowotnej i bytowej w zakładach karnych
i aresztach śledczych, a także zagadnienia związane z przygotowaniem skazanych i
tymczasowo aresztowanych do ich zwolnienia z zakładu karnego i aresztu śledczego.

§ 2. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określi, w
drodze rozporządzenia, regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary aresztu
wojskowego, uwzględniając w szczególności organizację przyjęć tych osób do zakładu
karnego, zasady rozmieszczania skazanych żołnierzy w celach mieszkalnych, zasady
udziału organów wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej w procesie
resocjalizacji skazanych żołnierzy oraz metody oddziaływania na skazanego
uwzględniające zasady pełnienia służby wojskowej.
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§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposoby prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach

śledczych, mając na względzie zwłaszcza ich organizację, warunki, zasady i formy oraz
sposób dokumentowania prowadzonych oddziaływań,

2) warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, mając na
uwadze zapewnienie osadzonym odzieży, bielizny, obuwia, środków higieny oraz
środków konserwacji, a także wyposażenie pomieszczeń w podstawowy sprzęt
kwaterunkowy,

3) sposoby załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i
aresztach śledczych, biorąc w szczególności pod uwagę zasady i tryb przyjmowania i
rozpoznawania wniosków, skarg i próśb, a także ich ewidencję i dokumentowanie,

4) sposoby ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, mając na względzie
formy organizacyjne ochrony tych jednostek, obowiązki funkcjonariuszy i
pracowników Służby Więziennej oraz przywięziennych zakładów pracy, realizowane
przez nich przedsięwzięcia, działania ochronne i czynności profilaktyczne,
postępowanie z osobami osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, a
także warunki wstępu na teren jednostek organizacyjnych Służby Więziennej osób
niebędących funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej albo
pracownikami przywięziennych zakładów pracy oraz ochronę osób osadzonych w
zakładach karnych i aresztach śledczych w czasie ich konwojowania przez
funkcjonariuszy Służby Więziennej,

5) sposoby obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, pracowników
przywięziennych zakładów pracy oraz osadzonych w zakładach karnych i aresztach
śledczych, w wyniku klęsk żywiołowych, a także zagrożeń dla ludzi i środowiska w
sytuacjach stanów nadzwyczajnych,

6) czynności administracyjne i rozliczenia finansowe związane z prowadzeniem depozytu
przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności,
uwzględniając w szczególności ewidencjonowanie zdeponowanych środków i
przedmiotów, czynności związane z ich przyjmowaniem, przechowywaniem i
wydawaniem, w tym gromadzeniem środków pieniężnych na książeczkach
oszczędnościowych, tryb przekazywania zdeponowanych środków i przedmiotów
między jednostkami organizacyjnymi, czynności związane z rozliczeniem należności za
pracę osadzonych, tryb dokonywania zakupów przez osadzonych oraz dokumentowanie
tych czynności,

7) czynności administracyjne związane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania
oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz
dokumentowanie tych czynności, uwzględniając w szczególności zasady: rejonizacji
osadzania w zakładach karnych i aresztach śledczych, przyjmowania, rozmieszczania i
zwalniania osadzonych, poddawania osadzonego czynnościom identyfikacyjnym,
obliczania okresu wykonywania kary i środka przymusu, wydawania osadzonych do
udziału w czynnościach procesowych oraz godzin przyjmowania ich do zakładów
karnych lub aresztów śledzych, a także postępowania z korespondencją osadzonych,

[8) tryb przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, z
uwzględnieniem rodzajów kontroli, jej zakresu i częstotliwości, kompetencji do
prowadzenia kontroli, sposobu jej przeprowadzania i dokumentowania jej przebiegu, a
także sposobu ustalania i przekazywania zainteresowanym wyników kontroli.]
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USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW
REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Art. 25.
1. Kontroli:

1) realizacji ponadsektorowych projektów informatycznych dokonuje Prezes Rady
Ministrów;

2) realizacji sektorowych projektów informatycznych dokonuje minister kierujący działem
administracji rządowej, dla którego ustanowiono sektorowy projekt informatyczny;

3) działania systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych
albo realizacji obowiązków wynikających z art. 13 ust. 2, dokonuje:
a) w jednostkach samorządu terytorialnego i ich związkach oraz w tworzonych lub

prowadzonych przez te jednostki samorządowych osobach prawnych i innych
samorządowych jednostkach organizacyjnych - właściwy wojewoda, z zastrzeżeniem
ust. 3,

b) w podmiotach publicznych podległych lub nadzorowanych przez organy
administracji rządowej - organ administracji rządowej nadzorujący dany podmiot
publiczny,

c) w podmiotach publicznych niewymienionych w lit. a i b - minister właściwy do
spraw informatyzacji

- pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów
teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej.

[2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, nie może dotyczyć informacji niejawnych lub informacji
i danych stanowiących inną tajemnicę prawnie chronioną, zawartych w kontrolowanych
systemach teleinformatycznych oraz rejestrach publicznych, jak również prowadzić do ich
ujawnienia ani narażać na ujawnienie, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 pkt 4.]

3. W stosunku do organów i jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, kontrola może
dotyczyć wyłącznie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, które są
używane do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W pozostałych
przypadkach kontrola przeprowadzana jest na wniosek.

4. Kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazywanych
na podstawie art. 12 ust. 5, z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i
rzetelności wydatkowania środków publicznych:
1) podmiotów określonych w ust. 1 pkt 3 lit. a - dokonuje właściwa regionalna izba

obrachunkowa, na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.3));

[2) podmiotów niewymienionych w pkt 1 - dokonuje minister właściwy do spraw
informatyzacji, na zasadach określonych w przepisach niniejszego rozdziału.]

<2)podmiotów niewymienionych w pkt 1 – dokonuje minister właściwy do spraw
informatyzacji.>

[Art. 26.
1. Kontrolę, o której mowa w art. 25, przeprowadzają kontrolerzy wyznaczeni przez organ

dokonujący kontroli, na podstawie wydanego przez ten organ imiennego upoważnienia.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie kontrolowanego podmiotu publicznego;
2) imię i nazwisko kontrolera;
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3) serię i numer dokumentu tożsamości oraz legitymacji służbowej kontrolera;
4) przedmiot i zakres kontroli;
5) przewidywany czas trwania kontroli;
6) okres ważności upoważnienia;
7) datę jego wydania oraz podpis organu dokonującego kontroli albo osoby przez ten

organ upoważnionej.
3. Kontroler przeprowadza kontrolę po okazaniu:

1) dokumentu tożsamości;
2) legitymacji służbowej;
3) upoważnienia, o którym mowa w ust. 1;
4) aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji

niejawnych - w przypadku gdy kontrola ma dotyczyć systemów teleinformatycznych lub
rejestrów publicznych zawierających informacje i dane stanowiące informacje niejawne
o klauzuli tajności "poufne" lub wyższej.

Art. 27.
1. Celem kontroli jest obiektywne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego

udokumentowanie, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - ustalenie ich przyczyn,
zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.

2. Realizując cel, o którym mowa w ust. 1, kontroler ma prawo do:
1) swobodnego poruszania się na terenie siedziby kontrolowanego podmiotu publicznego

oraz w miejscu wykonywania jego zadań;
2) wglądu do dokumentów i materiałów dotyczących przedmiotu kontroli lub mających

istotne znaczenie dla obiektywnego ustalenia stanu faktycznego;
3) żądania sporządzenia, na koszt kontrolowanego podmiotu publicznego,

uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zestawień, danych i
obliczeń niezbędnych do przeprowadzenia kontroli;

4) przeprowadzania oględzin systemów teleinformatycznych używanych do realizacji
zadań publicznych;

5) żądania udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień;
6) korzystania z pomocy biegłych.

3. W czynnościach kontrolnych, o których mowa w ust. 2, uczestniczy kierownik
kontrolowanego podmiotu publicznego lub osoba przez niego upoważniona.]

[Art. 29.
1. Kontroler podlega wyłączeniu z kontroli, z urzędu albo na wniosek, jeżeli wyniki kontroli

mogą oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka
albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych
do drugiego stopnia lub osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki bądź
kurateli. Powody wyłączenia kontrolującego trwają także po ustaniu małżeństwa,
wspólnego pożycia, przysposobienia lub kurateli.

2. Kontroler może być wyłączony z kontroli w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione
wątpliwości co do jego bezstronności.

3. Z wnioskiem o wyłączenie kontrolera z przeprowadzenia kontroli może wystąpić kontroler
lub kontrolowany podmiot publiczny. O wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rozstrzyga,
w drodze decyzji, minister właściwy do spraw informatyzacji.

Art. 30.
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu publicznego jest obowiązany:

1) zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli;
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2) przedstawić na żądanie kontrolera dokumenty i materiały, o których mowa w art. 27
ust. 2 pkt 2, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych
tajemnic ustawowo chronionych;

3) zapewnić możliwość sporządzania lub przekazywania uwierzytelnionych kopii, odpisów
i wyciągów z dokumentów oraz zestawień, danych i obliczeń niezbędnych do
przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu publicznego lub inny pracownik tego podmiotu może
odmówić udzielenia kontrolerowi wyjaśnień jedynie w przypadkach, gdy wyjaśnienia mogą
dotyczyć faktów lub okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na
odpowiedzialność karną bądź majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnień, a także jego
małżonka lub osobę pozostającą z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i
powinowatych do drugiego stopnia bądź osoby związane z nim z tytułu przysposobienia,
opieki bądź kurateli.

Art. 31.
1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli. Protokół

kontroli zawiera w szczególności opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas kontroli
działalności kontrolowanego podmiotu publicznego oraz przypadków naruszenia
przepisów ustawy lub wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
kierownik kontrolowanego podmiotu publicznego.

3. Protokół kontroli podpisują kontroler i kierownik kontrolowanego podmiotu publicznego.

Art. 32.
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu publicznego ma prawo zgłoszenia, przed

podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w
protokole.

2. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
protokołu kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy i, w miarę
potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności
zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić w odpowiednim zakresie protokół kontroli.

Art. 33.
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu publicznego może odmówić podpisania protokołu

kontroli, składając kontrolerowi, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
protokołu, pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

2. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez
kontrolera.

Art. 34.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego, w tym
zabezpieczania materiałów dowodowych,

2) szczegółowe wymogi co do zawartości protokołu kontroli,
3) wzór upoważnienia do kontroli
- biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia efektywności kontroli przy minimalizacji

zakłóceń w pracy podmiotu publicznego, a także zasadę pełnego informowania
kierownika kontrolowanego podmiotu publicznego o przedmiocie, zakresie, trybie i
czasie prowadzenia kontroli oraz o ustaleniach dokonywanych w jej trakcie.
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Art. 35.
1. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, w razie stwierdzenia naruszeń

przepisów ustawy lub wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych organ
dokonujący kontroli sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym określa sposób oraz
termin usunięcia tych naruszeń.

2. Kontrolowany podmiot, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego,
zawiadamia organ dokonujący kontroli o wykonaniu zaleceń pokontrolnych albo, w razie
ich niewykonania, o przewidywanym terminie ich wykonania i przyczynach niewykonania.

3. Do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje, w terminie 30 dni od
otrzymania wystąpienia pokontrolnego, prawo zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia składa,
za pośrednictwem organu dokonującego kontroli, właściwy organ kontrolowanego
podmiotu do organu wyższego stopnia w stosunku do organu dokonującego kontroli, w
rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli organem dokonującym kontroli jest Prezes Rady Ministrów albo minister,
zastrzeżenia składa się bezpośrednio do tego organu.

5. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 2, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia
w odniesieniu do zaleceń pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.]

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Art. 34.
1. Kontrola, o której mowa w art. 33 ust. 1, obejmuje badanie zgodności działania organów

uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, a w przypadku
uczelni niepublicznej - również z treścią udzielonego pozwolenia na jej utworzenie, a także
prawidłowości wydatkowania środków publicznych. Przedmiotem kontroli może być
również badanie warunków realizacji procesu dydaktycznego. [Po zakończeniu kontroli
sporządza się protokół.]

[2. Protokół zostaje przekazany uczelni w terminie miesiąca od zakończenia kontroli.
Uczelnia może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole w
terminie miesiąca od jego otrzymania.

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego, do spraw zdrowia oraz do spraw gospodarki morskiej
określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb dokonywania kontroli uczelni i
związków uczelni, uwzględniając:
1) sposób wykonywania i dokumentowania czynności kontrolnych oraz sporządzania

protokołu kontroli,
2) tryb rozpatrywania uwag i zastrzeżeń uczelni i związków uczelni
- mając na uwadze konieczność sprawnego i bezstronnego przeprowadzania kontroli.]
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USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O SŁUŻBIE CYWILNEJ (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z
2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451)

Art. 15.
1. Szef Służby Cywilnej realizuje zadania określone w ustawie, w szczególności:

1) czuwa nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej;
2) kieruje procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
3) gromadzi informacje o korpusie służby cywilnej;
4) przygotowuje projekty aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej;
5) monitoruje i nadzoruje wykorzystanie środków, o których mowa w art. 7 ust. 1;
6) planuje, organizuje i nadzoruje szkolenia centralne w służbie cywilnej;
7) upowszechnia informacje o służbie cywilnej;
8) zapewnia warunki upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy;
9) prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach dotyczących służby cywilnej.

2. Szef Służby Cywilnej przygotowuje i przedstawia Radzie Ministrów projekt strategii
zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, która zawiera diagnozę służby
cywilnej, określenie celów strategicznych, systemu realizacji oraz ram finansowych.

3. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, strategię zarządzania zasobami ludzkimi w
służbie cywilnej.

[4. Szef Służby Cywilnej może zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o
przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o
Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.), w zakresie zadań
wynikających z ustawy we wskazanych urzędach administracji rządowej.]

<4. Szef Służby Cywilnej może zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy.>

5. Szef Służby Cywilnej może zbierać i wykorzystywać w celu realizacji ustawowych zadań
informacje, w tym dane osobowe członków korpusu służby cywilnej, z wyłączeniem
danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.3)), oraz przetwarzać je
w rozumieniu przepisów tej ustawy.

6. Szef Służby Cywilnej zbiera i przetwarza szczegółowe dane o stanie zatrudnienia i
wynagrodzeniach członków korpusu służby cywilnej.

7. Szef Służby Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do końca marca każdego
roku, sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby za rok
poprzedni. Prezes Rady Ministrów w terminie 3 miesięcy przyjmuje albo odrzuca
sprawozdanie.

8. Szef Służby Cywilnej może tworzyć zespoły jako organy opiniodawcze lub doradcze w
sprawach należących do zakresu działania Szefa Służby Cywilnej.

9. Szef Służby Cywilnej określi, w drodze zarządzenia, standardy zarządzania zasobami
ludzkimi w służbie cywilnej.

10. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, wytyczne w zakresie
przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.
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USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. O WOJEWODZIE I ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W WOJEWÓDZTWIE (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr
22, poz. 114 i Nr 92, poz. 529)

Art. 28.
1. Wojewoda kontroluje:

1) wykonywanie przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie zadań
wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w
nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady
Ministrów;

2) wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu
administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia
z organami administracji rządowej.

2. Wojewoda w szczególnie uzasadnionych przypadkach może kontrolować sposób
wykonywania przez organy niezespolonej administracji rządowej działające w
województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na
podstawie upoważnień w nich zawartych.

[3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 i 2, ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie
działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie
oceny wykonywanej działalności pod względem:
1) legalności, gospodarności, celowości i rzetelności - w odniesieniu do działalności

organów administracji rządowej oraz innych podmiotów;
2) legalności, gospodarności i rzetelności - w odniesieniu do działalności organów

samorządu terytorialnego.]
<3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 i 2, wykonywana jest pod względem:

1) legalności, gospodarności, celowości i rzetelności – w odniesieniu do działalności
organów administracji rządowej oraz innych podmiotów;

2) legalności, gospodarności i rzetelności – w odniesieniu do działalności organów
samorządu terytorialnego.>

[Art. 29.
Kontrolę zarządza wojewoda lub upoważniony przez niego do zarządzenia kontroli kierownik
komórki organizacyjnej właściwej do spraw kontroli urzędu wojewódzkiego, zwani dalej
"zarządzającymi kontrolę".

Art. 30.
1. Kontrola może być prowadzona jako:

1) kompleksowa, która obejmuje całą działalność podmiotu kontrolowanego;
2) problemowa, która obejmuje wybrane zagadnienia z działalności podmiotu

kontrolowanego;
3) sprawdzająca, która obejmuje sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag i wykonania

wniosków z wcześniejszych kontroli;
4) doraźna, która obejmuje zbadanie zagadnień wskazanych przez zarządzającego

kontrolę;
5) koordynowana, która obejmuje te same zagadnienia w kilku podmiotach

kontrolowanych.
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2. Kontroli kompleksowej nie prowadzi się w podmiotach, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt
2 i ust. 2.

3. Kontrola problemowa prowadzona w:
1) podmiotach, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2, może dotyczyć wyłącznie zadań z

zakresu administracji rządowej realizowanych przez te podmioty na podstawie ustawy
lub porozumienia z organami administracji rządowej;

2) podmiotach, o których mowa w art. 28 ust. 2, może dotyczyć wyłącznie sposobu
wykonywania przez te podmioty zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych
wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych.

Art. 31.
1. Wojewoda może również przeprowadzać kontrolę w trybie uproszczonym.
2. Tryb uproszczony może być stosowany w szczególności w razie potrzeby:

1) sporządzenia informacji dla wojewody;
2) zbadania spraw wynikających ze skarg, wniosków lub listów obywateli;
3) dokonania analizy dokumentów i innych materiałów otrzymanych z jednostek

organizacyjnych podlegających kontroli.
Art. 32.

1. Wojewoda prowadzi kontrolę na podstawie rocznych planów kontroli.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli prowadzonej wobec organów niezespolonej

administracji rządowej.
Art. 33.

1. Roczny plan kontroli sporządza komórka organizacyjna właściwa do spraw kontroli urzędu
wojewódzkiego, zwana dalej "komórką do spraw kontroli". Plan kontroli zatwierdza
wojewoda.

2. Wojewoda, na wniosek kierownika komórki do spraw kontroli, może dokonać zmian w
rocznym planie kontroli.

3. Roczny plan kontroli powinien określać w szczególności:
1) temat kontroli;
2) nazwę podmiotu kontrolowanego;
3) rodzaj kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1-3 i 5;
4) przewidywany termin kontroli.

Art. 34.
1. Kontrolę podjętą na podstawie planu kontroli przeprowadza się zgodnie z programem

kontroli zatwierdzonym przez kierownika komórki do spraw kontroli.
2. W celu przygotowania programu kontroli lub zdiagnozowania konieczności

przeprowadzenia kontroli zarządzający kontrolę mogą zarządzić przeprowadzenie
czynności sprawdzająco-wyjaśniających. Z czynności sprawdzająco-wyjaśniających
sporządza się notatkę służbową.

3. W toku przygotowania kontroli mogą być wykorzystywane działania stosowane w audycie
wewnętrznym, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

4. Dla kontroli koordynowanej opracowuje się jeden program kontroli obejmujący wszystkie
podmioty kontrolowane.

5. Kontrolę doraźną w przypadku konieczności podjęcia działań niecierpiących zwłoki można
przeprowadzić bez programu kontroli.

6. Dla kontroli przeprowadzanej w trybie uproszczonym nie opracowuje się programu
kontroli.
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Art. 35.
Przed rozpoczęciem kontroli zarządzający kontrolę mogą zażądać od podmiotu

podlegającego kontroli udostępnienia dokumentów i materiałów dotyczących jego
działalności.

Art. 36.
Kontrolę przeprowadzają pracownicy komórki do spraw kontroli, a w razie potrzeby inni
pracownicy urzędu wojewódzkiego, zwani dalej "kontrolującymi", na podstawie legitymacji
służbowej oraz imiennego upoważnienia określającego przedmiot i zakres kontroli, wydanego
przez wojewodę lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu.

Art. 37.
1. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli

wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego
małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i
powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli. Powody wyłączenia kontrolującego trwają mimo ustania małżeństwa,
wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Kontrolujący podlega wyłączeniu z urzędu od udziału w kontroli, której przedmiot stanowią
zadania należące wcześniej do zakresu jego obowiązków jako pracownika podmiotu
kontrolowanego, przez rok od zakończenia ich wykonania, oraz w razie zaistnienia w toku
kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego
bezstronności.

3. O wyłączeniu decyduje kierownik komórki do spraw kontroli w stosunku do pracowników
tej komórki albo wojewoda w stosunku do innych pracowników urzędu wojewódzkiego.

Art. 38.
1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego, w czasie

wykonywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli - również poza godzinami
pracy i w dniach wolnych od pracy.

2. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane także poza siedzibą
podmiotu kontrolowanego.

Art. 39.
1. Kontrolujący jest upoważniony do swobodnego poruszania się na terenie podmiotu

kontrolowanego, bez obowiązku uzyskiwania przepustki.
2. Kontrolujący podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o

postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi oraz innym przepisom
obowiązującym w podmiocie kontrolowanym.

3. W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący ma prawo do:
1) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego;
2) wglądu do wszelkich dokumentów i innych materiałów związanych z działalnością

podmiotu kontrolowanego, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji
niejawnych;

3) przeprowadzania oględzin majątku należącego do podmiotu kontrolowanego;
4) sprawdzania przebiegu określonych czynności;
5) żądania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego ustnych i pisemnych

wyjaśnień;
6) zabezpieczania dowodów.
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Art. 40.
Kierownik podmiotu kontrolowanego jest obowiązany do:

1) niezwłocznego przedstawiania na żądanie kontrolującego wszelkich dokumentów i
materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz zapewnienia terminowego
udzielania wyjaśnień przez pracowników;

2) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia
kontroli, w szczególności udostępniania urządzeń technicznych i środków transportu
oraz, w miarę możliwości, oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem;

3) sporządzenia na żądanie kontrolującego niezbędnych do kontroli odpisów, kserokopii
lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

Art. 41.
1. Pracownicy podmiotu kontrolowanego są obowiązani udzielać, w wyznaczonym przez

kontrolującego terminie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących
przedmiotu kontroli. Z ustnych wyjaśnień kontrolujący sporządza protokół.

2. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez pracowników podmiotu kontrolowanego może
nastąpić jedynie w przypadkach, gdy wyjaśnienia mają dotyczyć faktów i okoliczności,
których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną, z tytułu
naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub majątkową wezwanego do złożenia
wyjaśnień albo jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym
pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, albo osób związanych z nim z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Odmowę udzielenia wyjaśnień kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli.
Art. 42.

1. Na wniosek kontrolującego kierownik podmiotu kontrolowanego zwołuje naradę
pokontrolną z udziałem pracowników w celu omówienia stwierdzonych nieprawidłowości i
wniosków wynikających z ustaleń kontroli. Naradzie przewodniczy kierownik podmiotu
kontrolowanego.

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego uzgadnia z kontrolującym czas i miejsce odbycia
narady, o której mowa w ust. 1, a także zapewnia protokołowanie jej przebiegu.

3. Egzemplarz protokołu z narady, o której mowa w ust. 1, doręcza się kontrolującemu w
terminie z nim uzgodnionym, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia odbycia narady
pokontrolnej.

Art. 43.
1. W przypadku ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na uzasadnione

podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub
wykroczenia skarbowego, lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych kontrolujący
niezwłocznie zawiadamia o tym wojewodę na piśmie, za pośrednictwem kierownika
komórki do spraw kontroli.

2. Wojewoda zawiadamia odpowiednio organ powołany do ścigania przestępstw i wykroczeń,
organ powołany do ścigania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz
właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych przez
kontrolującego uzasadnionych podejrzeniach popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego oraz czynu stanowiącego
naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3. Kontrolujący niezwłocznie informuje o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla
życia lub zdrowia ludzkiego albo niepowetowanej szkody w mieniu:
1) kierownika podmiotu kontrolowanego;
2) wojewodę.
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4. Kierownik podmiotu kontrolowanego jest obowiązany poinformować na piśmie
kontrolującego o działaniach podjętych w celu zapobieżenia występującemu
niebezpieczeństwu lub szkodzie.

5. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki podporządkowanej
organowi samorządu terytorialnego lub innego samorządu wojewoda niezwłocznie
zawiadamia o stwierdzonych nieprawidłowościach nadzorujący ją organ lub organ
zlecający podmiotowi kontrolowanemu realizację zadania z zakresu administracji
rządowej.

Art. 44.
1. Z ustaleń dokonanych w postępowaniu kontrolnym sporządza się protokół kontroli.
2. Protokół kontroli podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu

kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w
terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli,
składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

4. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem
protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

5. Kierownik podmiotu kontrolowanego może do czynności wymienionych w ust. 2 i 4
upoważnić na piśmie wskazanego pracownika podmiotu kontrolowanego.

6. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do
spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

7. Kierownik komórki do spraw kontroli odrzuca zastrzeżenia, jeżeli zostały zgłoszone przez
osobę nieuprawnioną, z pominięciem formy pisemnej lub po upływie terminu.

8. Zastrzeżenia są poddawane analizie przez kontrolującego.
9. Kontrolujący przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń

wynika potrzeba ich podjęcia.
10. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący sporządza

stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji kierownikowi komórki do spraw
kontroli.

11. Stanowisko w sprawie zastrzeżeń kierownik komórki do spraw kontroli przekazuje
kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

12. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie
stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia
wystąpienia pokontrolnego.

13. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z
podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego
stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli wobec zastrzeżeń.

Art. 45.
1. Po zakończeniu kontroli przewidzianej w planie kontroli kontrolujący sporządza, na

podstawie protokołu kontroli, informację o wynikach kontroli. Na polecenie wojewody
kontrolujący sporządza również informację o wynikach kontroli doraźnej lub innej kontroli
nieobjętej planem kontroli.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) określenie celu i przedmiotu kontroli oraz czasu jej prowadzenia;
2) ustalenia kontroli;
3) ocenę działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie dotyczącym kontroli, uwagi i

wnioski z kontroli;
4) wnioski dotyczące doskonalenia działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie

dotyczącym kontroli.
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3. W przypadku kontroli koordynowanej sporządza się jedną informację obejmującą wszystkie
podmioty kontrolowane.

4. Informacja o wynikach kontroli jest przekazywana zarządzającemu kontrolę.
Art. 46.

1. Po zakończeniu postępowania kontrolnego kontrolujący sporządza projekt wystąpienia
pokontrolnego.

2. Przed sporządzeniem projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolujący, w uzgodnieniu z
kierownikiem komórki do spraw kontroli, może zwrócić się do kierownika podmiotu
kontrolowanego o złożenie, w wyznaczonym terminie, dodatkowych wyjaśnień na piśmie
dotyczących przedmiotu kontroli, niezbędnych do sporządzenia projektu wystąpienia
pokontrolnego.

3. Wystąpienie pokontrolne zawiera:
1) ocenę działalności podmiotu kontrolowanego, wynikającą z ustaleń zawartych w

protokole kontroli i dodatkowych wyjaśnień, o których mowa w ust. 2, o ile zostały
złożone;

2) opis przyczyn powstania, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz
wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie;

3) uwagi, wnioski i zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
4. Wystąpienie pokontrolne zawiera informacje o usunięciu przez kierownika podmiotu

kontrolowanego, po sporządzeniu protokołu kontroli, nieprawidłowości stwierdzonych w
toku kontroli.

5. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się zarządzającemu kontrolę.
6. Zarządzający kontrolę przekazuje wystąpienie pokontrolne do kierownika podmiotu

kontrolowanego.
Art. 47.

Kierownik podmiotu kontrolowanego, któremu przekazano wystąpienie pokontrolne, w
terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 14 dni, informuje wojewodę o sposobie
wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub
przyczynach niepodjęcia działań.

Art. 48.
O wynikach przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 28 ust. 1 i 2, wojewoda informuje
właściwe organy wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego.

Art. 49.
Wojewoda może w każdym czasie zakończyć kontrolę. Przepisy art. 42-48 stosuje się.

Art. 50.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb i sposób prowadzenia przez wojewodę kontroli, o której mowa w art.
28, i sposób jej dokumentowania,

2) sposób prowadzenia przez wojewodę kontroli w trybie uproszczonym,
3) wzór upoważnienia do kontroli, o którym mowa w art. 36
- uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitej procedury kontroli, prawidłowego

przebiegu kontroli oraz jednolitego sposobu postępowania kontrolującego, wojewody i
podmiotu kontrolowanego po zakończeniu kontroli.]
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----------------------

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz.
1240, z późn. zm.)

Art. 150.
Dysponent części budżetowej lub dysponent środków, o których mowa w art. 127 ust. 2,
udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, w przypadku gdy
odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub
rozliczania tej dotacji, zawiera umowę, która określa w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego

wykonania;
2) wysokość udzielonej dotacji;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku

budżetowego;
4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w

umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania realizowanego za granicą - 30 dni
od określonego w umowie dnia jego wykonania;

[6) tryb kontroli wykonania zadania.]
<6) tryb kontroli wykonania zadania; w umowie można postanowić, że kontrola będzie

prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli
w administracji rządowej.>

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI (Dz. U. Nr
96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455)

Art. 31.
1. Minister sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową nad prawidłowością wydatkowania

środków finansowych na naukę, przekazywanych jednostkom naukowym i innym
uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów ustawy, obejmującą realizację badań
naukowych, prac rozwojowych lub innych zadań finansowanych ze środków finansowych
na naukę.

2. Kontrola wydatkowania środków przyznanych na realizację zadań finansowanych ze
środków funduszy strukturalnych lub z niepodlegających zwrotowi środków pomocy
zagranicznej, o których mowa w art. 24, odbywa się zgodnie z przepisami określającymi
wdrażanie funduszy strukturalnych i zasadami dotyczącymi niepodlegających zwrotowi
środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA).
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[3. Minister sprawuje kontrolę wydatkowania przyznanych środków finansowych na naukę z
punktu widzenia legalności, celowości, gospodarności i rzetelności.

4. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie raportów, sprawozdań i innych dokumentów
albo bezpośrednio w siedzibie jednostki naukowej lub innego podmiotu przez wyznaczony
przez Ministra zespół kontrolujący.

5. Zespół kontrolujący przeprowadza kontrolę na podstawie pisemnego, imiennego
upoważnienia upoważnienia, zawierającego wskazanie kontrolowanej jednostki naukowej
lub innego podmiotu oraz przedmiotu, zakresu, terminu rozpoczęcia i zakończenia kontroli.
Członkowie zespołu kontrolującego przed przystąpieniem do kontroli są obowiązani do
okazania dokumentu tożsamości.]

< Art. 31a.
Do kontroli wydatkowania środków finansowych na naukę stosuje się przepisy o
kontroli w administracji rządowej.

Art. 31b.
1. Do kontroli mogą zostać powołani eksperci.
2. Na eksperta naukowego minister wyznacza osobę posiadającą co najmniej stopień

naukowy doktora i kompetencje w dziedzinie nauki odpowiedniej ze względu na
merytoryczny zakres kontroli. Na wniosek ministra kandydat na eksperta może być
wskazany przez organ opiniodawczo-doradczy, o którym mowa w art. 35.

3. Na eksperta budowlanego minister wyznacza osobę posiadającą uprawnienia
budowlane, o których mowa w art. 12–15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

4. Na eksperta finansowego minister wyznacza biegłego rewidenta albo osobę
posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego
lub zastępcy głównego księgowego i w okresie ostatnich 5 lat przed powołaniem do
zespołu kontrolnego wykonywała pracę na tym stanowisku, albo osobę posiadającą
wykształcenie wyższe oraz uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych w rozumieniu przepisów w sprawie uprawnień do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych.

5. Ekspertem nie może być osoba, która jest lub była w okresie 5 lat poprzedzających
kontrolę zatrudniona w podmiocie kontrolowanym albo jest lub była wykonawcą
zadania, którego dotyczy kontrola. Ekspertem nie może być również osoba,
w stosunku do której zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne mogące wpłynąć na
bezstronność przeprowadzenia kontroli.

6. Funkcje ekspertów, o których mowa w ust. 2–4, nie mogą być łączone przez jedną
osobę w odniesieniu do danej kontroli.

7. W danym roku kalendarzowym ta sama osoba może uczestniczyć jako ekspert w nie
więcej niż siedmiu kontrolach.>

[Art. 32.
1. Kontrolowana jednostka naukowa lub inny podmiot ma obowiązek udostępnić na żądanie

zespołu kontrolującego wszelkie dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia
kontroli.

2. Zespół kontrolujący ma prawo do:
1) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, z zachowaniem przepisów o

ochronie tajemnic ustawowo chronionych;



- 26 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2) żądania od pracowników ustnych i pisemnych wyjaśnień;
3) zabezpieczania dowodów.

3. Minister na podstawie protokołu kontroli sporządza wystąpienie pokontrolne, które
przekazuje kierownikowi kontrolowanej jednostki naukowej lub innego podmiotu.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki naukowej lub innego podmiotu, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do
ustaleń i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

Art. 33.
1. Minister w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, o których mowa w art. 32 ust. 4,

sporządza ostateczne wystąpienie pokontrolne, jeżeli uzna zasadność całości lub części
zastrzeżeń, a w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości przekazuje kierownikowi
kontrolowanej jednostki naukowej lub innego podmiotu swoje stanowisko wraz z
uzasadnieniem.

2. Kierownik kontrolowanej jednostki naukowej lub innego podmiotu jest obowiązany w
terminie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym wykonać wnioski i zalecenia
pokontrolne.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki naukowej lub innego podmiotu jest obowiązany
poinformować na piśmie Ministra o sposobie wykonania wniosków i zaleceń
pokontrolnych w terminie 14 dni od dnia zakończenia ich realizacji.

4. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób przeprowadzania merytorycznej i finansowej kontroli:

a) realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze
środków finansowych na naukę,

b) wydatkowania środków finansowych na naukę zgodnie z przepisami o finansach
publicznych,

2) tryb wyznaczania zespołów kontrolujących,
3) sposób dokumentowania kontroli oraz formułowania zaleceń i wniosków pokontrolnych
- mając na uwadze skuteczność i sprawność przeprowadzania kontroli.]

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
(Dz. U. Nr 96, poz. 616 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455)

Art. 34.
1. Minister sprawuje nadzór nad działalnością Centrum z punktu widzenia legalności,

gospodarności i rzetelności.
2. W ramach nadzoru Minister:

[1) sprawuje kontrolę nad Centrum i powołuje w tym celu własne zespoły kontrolne;]
<1) sprawuje kontrolę nad Centrum na zasadach i w trybie określonych w przepisach

o kontroli w administracji rządowej;>
2) zatwierdza roczny plan działalności Centrum i jego zmiany;
3) zatwierdza roczny plan finansowy Centrum i jego zmiany;
4) zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Centrum;
5) przyjmuje kwartalne sprawozdania finansowe Centrum;
6) przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Centrum wraz z informacją o wynikach

ewaluacji, o której mowa w art. 31 ust. 2;
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7) przyjmuje okresowe sprawozdania i końcowe sprawozdanie z realizacji strategicznych
programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz z realizacji innych zadań
Centrum.

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O NARODOWYM CENTRUM NAUKI (Dz. U. Nr 96,
poz. 617 i Nr 257, poz. 1726)

Art. 43.
1. Minister sprawuje nadzór nad działalnością Centrum pod względem legalności,

gospodarności, rzetelności i celowości.
2. W ramach nadzoru Minister:

[1) sprawuje kontrolę finansową nad Centrum na zasadach określonych w art. 31-34
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;]

<1) sprawuje kontrolę finansową nad Centrum na zasadach określonych w art. 31 ust. 1
i 2 i art. 31b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz
na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji
rządowej;>

2) zatwierdza projekt rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w
układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na 2 kolejne lata;

3) zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Centrum;
4) przyjmuje sprawozdanie z działalności Centrum przedstawione przez Dyrektora;
5) dokonuje oceny działalności Centrum na podstawie sprawozdania, o którym mowa w

pkt 4;
6) może żądać wglądu do wszystkich dokumentów Centrum.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, Dyrektor przedkłada Ministrowi żądaną
dokumentację nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O INSTYTUTACH BADAWCZYCH (Dz. U. Nr 96,
poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654)

Art. 35.
[1. Minister nadzorujący sprawuje nadzór nad zgodnością działań instytutu z przepisami

prawa i statutem oraz realizacją przez instytut podstawowych zadań instytutu określonych
w art. 2 ust. 1. Minister nadzorujący może żądać informacji i wyjaśnień od organów
instytutu, a także dokonywać audytu i doraźnej kontroli działalności instytutu.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje badanie zgodności działania organów instytutu
z przepisami prawa lub statutem oraz prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności organów instytutu, polegających na
naruszeniu prawa lub statutu oraz nieprawidłowości wydatkowania środków publicznych,
minister nadzorujący wydaje zalecenia pokontrolne i zobowiązuje w wystąpieniu
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pokontrolnym dyrektora i przewodniczącego rady naukowej do ich realizacji w określonym
terminie.]

<1. Minister nadzorujący sprawuje nadzór nad:
1) zgodnością działań instytutu z przepisami prawa i statutem;
2) realizacją przez instytut podstawowych zadań instytutu określonych

w art. 2 ust. 1;
3) prawidłowością wydatkowania środków publicznych.

2. Kontrolę w ramach nadzoru przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych
w przepisach o kontroli w administracji rządowej.

3. Dyrektor i przewodniczący rady naukowej są zobowiązani do realizacji zaleceń
pokontrolnych wydanych przez ministra nadzorującego.>

[4. Dyrektor instytutu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego może
zgłosić do ministra nadzorującego, na piśmie, zastrzeżenia do ustaleń i zaleceń zawartych
w wystąpieniu pokontrolnym.]

Art. 36.
[1. Minister nadzorujący, nie rzadziej niż raz na 3 lata, przeprowadza audyt instytutu.
2. Audyt instytutu jest przeprowadzany w celu dokonania oceny:

1) działalności finansowej instytutu;
2) organizacji i jakości pracy instytutu;
3) jakości zarządzania instytutem.]

<1. Minister nadzorujący, nie rzadziej niż raz na 3 lata, przeprowadza kontrolę
instytutu.

 2. Kontrola instytutu jest przeprowadzana w celu dokonania oceny:
1) działalności finansowej instytutu;
2) organizacji i jakości pracy instytutu;
3) jakości zarządzania instytutem.>

[3. W celu dokonania audytu instytutu minister nadzorujący powołuje zespół w składzie od
trzech do pięciu osób.]

[4. Wyniki prac zespołu są przedstawiane ministrowi nadzorującemu. Na ich podstawie
minister nadzorujący może podjąć czynności określone w art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 2 lub art.
26. Minister nadzorujący może także zalecić dyrektorowi instytutu dokonanie czynności
naprawczych lub usprawniających działalność instytutu.]

<4.Na podstawie wyników kontroli minister nadzorujący może podjąć czynności
określone w art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 2 lub art. 26. Minister nadzorujący może także
zlecić dyrektorowi instytutu dokonanie czynności naprawczych lub usprawniających
działalność instytutu.>

[5. Sprawozdanie z audytu instytutu minister nadzorujący ogłasza na stronie podmiotowej
ministra nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Ministrowie nadzorujący instytuty, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb dokonywania audytu i kontroli instytutów, w
tym:
1) sposób wykonywania i dokumentowania czynności kontrolnych oraz sporządzania

protokołu kontroli,
2) tryb rozpatrywania uwag i zastrzeżeń instytutów
- mając na uwadze konieczność sprawnego i bezstronnego przeprowadzania audytu i

kontroli.]
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USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz.
1014)

Art. 16.
1. Nadzór nad działalnością polskich związków sportowych sprawuje minister właściwy do

spraw kultury fizycznej.
2. Nadzorem ministra właściwego do spraw kultury fizycznej nie są objęte decyzje

dyscyplinarne i regulaminowe władz polskich związków sportowych związane z
organizacją i przebiegiem współzawodnictwa sportowego.

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej ma prawo:
1) żądać udostępnienia odpisów uchwał władz polskiego związku sportowego oraz

udzielenia pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności polskiego związku
sportowego;

2) dokonywać kontroli polskiego związku sportowego.
<3a. Kontrolę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przeprowadza się na zasadach i w trybie

określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.>
4. Zakresem kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest objęta działalność polskiego związku

sportowego pod względem zgodności z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.
[5. W zakresie wykorzystania środków publicznych kontrola prowadzona jest pod względem

legalności, celowości, gospodarności i rzetelności.]

[Art. 17.
1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej zawiadamia polski związek sportowy o

kontroli najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych.
2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury fizycznej

lub osoba przez niego upoważniona może wystąpić o przygotowanie wskazanych
dokumentów, zestawień i wyjaśnień.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli;
2) nazwę polskiego związku sportowego objętego kontrolą;
3) przedmiot, zakres oraz miejsce przeprowadzenia kontroli wraz z terminem jej

rozpoczęcia i zakończenia;
4) imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli.

4. Czynności kontrolne są wykonywane po okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia
kontroli.

5. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje minister właściwy do spraw kultury
fizycznej lub osoba przez niego upoważniona.

Art. 18.
1. Osoba przeprowadzająca kontrolę może dokonać oględzin obiektów lub innych składników

majątkowych albo przebiegu określonych czynności.
2. Oględzin dokonuje się w obecności przedstawiciela polskiego związku sportowego lub

osoby przez niego upoważnionej.
3. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisuje osoba

przeprowadzająca kontrolę i osoba obecna przy oględzinach. W przypadku odmowy
podpisania protokołu przez osobę obecną przy oględzinach zamieszcza się w nim
wzmiankę o odmowie jego podpisania.
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Art. 19.
1. Osoba przeprowadzająca kontrolę dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie

dowodów zebranych w toku kontroli.
2. Dowodami są w szczególności dokumenty, protokół oględzin, opinie biegłych oraz pisemne

wyjaśnienia i oświadczenia.
3. Osoba przeprowadzająca kontrolę może żądać sporządzenia na koszt kontrolowanego

niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów.
4. Zgodność odpisów lub wyciągów z oryginalnymi dokumentami potwierdza prezes polskiego

związku sportowego lub osoba do tego upoważniona.
5. Osoba przeprowadzająca kontrolę może żądać od prezesa polskiego związku sportowego

udzielenia, w wyznaczonym przez nią terminie, ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach
objętych kontrolą.

Art. 20.
1. Ustalenia kontroli przedstawia się w protokole kontroli, który zawiera opis stanu

faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z
uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób
za nie odpowiedzialnych.

2. Protokół kontroli podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę oraz prezes polskiego
związku sportowego lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku odmowy
podpisania protokołu kontroli zamieszcza się w nim wzmiankę o odmowie jego podpisania.

3. Ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a
w razie stwierdzenia nieprawidłowości także uwagi i wnioski pokontrolne w sprawie ich
usunięcia, zamieszcza się w wystąpieniu pokontrolnym, przekazywanym prezesowi
polskiego związku sportowego.

4. Wystąpienie pokontrolne podpisuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej lub osoba
przez niego upoważniona.

5. Do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym prezesowi polskiego
związku sportowego przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń na piśmie,
do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, w terminie 14 dni od dnia jego
otrzymania. W przypadku wpłynięcia zastrzeżeń minister właściwy do spraw kultury
fizycznej powołuje komisję w składzie trzyosobowym, która rozpatruje zastrzeżenia w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. Przewodniczący komisji powiadamia
niezwłocznie prezesa polskiego związku sportowego o przyjęciu lub oddaleniu zastrzeżeń.]

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (Dz. U. Nr 112,
poz. 654)

Art. 37.
[1. Do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych

przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz do państwowych jednostek budżetowych
tworzonych i nadzorowanych przez tych ministrów, posiadających w strukturze
organizacyjnej szpital, ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej nie stosuje się przepisów działu VI.
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2. Do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości
oraz przez państwową jednostkę budżetową tworzoną lub nadzorowaną przez tego
ministra, nie stosuje się przepisów działu VI.]

[3. Do jednostki służby medycyny pracy Służby Więziennej przepisy ustawy stosuje się
odpowiednio, przy uwzględnieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny
pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr
220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
(Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) oraz przepisów wydanych
na ich podstawie, z tym że przepisów art. 30, art. 44-50 oraz przepisów oddziału 2 w
rozdziale 3 działu II i przepisów działu VI nie stosuje się.]

<3.Do jednostki służby medycyny pracy Służby Więziennej przepisy ustawy stosuje się
odpowiednio, przy uwzględnieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie
medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.) i ustawy z dnia 9
kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr
238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz przepisów wydanych na ich
podstawie, z tym że przepisów art. 30, art. 44–50 oraz przepisów oddziału 2 w
rozdziale 3 działu II nie stosuje się.>

4. Do podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości dla osób
pozbawionych wolności przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z
późn. zm.) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, z tym że przepisów
art. 30, art. 34 i art. 35, art. 44-46, art. 48-50 oraz przepisów oddziału 2 w rozdziale 3
działu II nie stosuje się.

[Art. 39.
Ministrowie, o których mowa w art. 37 ust. 1, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zdrowia, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia, zakres
i tryb sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej
oraz państwowymi jednostkami budżetowymi, o których mowa w art. 37 ust. 1, i ich kontroli,
uwzględniając:

1) kontrolę zgodności ich działań z przepisami prawa oraz regulaminem organizacyjnym,
szczególne warunki działania tych podmiotów, a także kontrolę prawidłowości
gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,

2) kontrolę wykonywania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
3) sposób pozyskiwania informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli od kierownika oraz od

osób zatrudnionych w tym podmiocie,
4) sposób wykonywania i dokumentowania czynności kontrolnych oraz sposób

sporządzenia protokołu kontroli,
5) tryb rozpatrywania uwag i zastrzeżeń kierownika do przebiegu kontroli
- mając na uwadze konieczność sprawnego i bezstronnego przeprowadzenia kontroli oraz

przepisy o finansach publicznych.]

Art. 121.
1. Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot

tworzący.
2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego

niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.
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3. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów
od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonuje kontroli i
oceny działalności tego podmiotu.

4. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności:
1) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i

jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
3) gospodarkę finansową.

5. Podmiot tworzący w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań kierownika
wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje kierownika do ich zmiany lub cofnięcia. W
przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań w wyznaczonym terminie
podmiot tworzący może rozwiązać z kierownikiem stosunek pracy albo umowę
cywilnoprawną.

6. Uczelnia medyczna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 3,
co najmniej raz na 6 miesięcy.

7. Wnioski z kontroli, o której mowa w ust. 6 i w art. 89 ust. 5 pkt 7, przekazuje się
niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

<8. Minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda, będący podmiotem
tworzącym, wykonuje kontrolę podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą na
zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.>

Art. 122.
1. Kontrolę, o której mowa w art. 118, art. 119 i art. 121 ust. 3, przeprowadza się na

podstawie upoważnienia, udzielonego odpowiednio przez ministra właściwego do spraw
zdrowia albo podmiot tworzący.

2. W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący ma prawo do:
1) wstępu do pomieszczeń podmiotu leczniczego;
2) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z działalnością podmiotu

leczniczego, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji ustawowo
chronionych;

3) przeprowadzania oględzin;
4) sprawdzania przebiegu określonych czynności;
5) żądania od kierownika i pracowników podmiotu leczniczego ustnych i pisemnych

wyjaśnień;
6) zabezpieczania dowodów.

3. Kierownik podmiotu leczniczego jest obowiązany do:
1) niezwłocznego przedstawiania na żądanie kontrolującego wszelkich dokumentów i

materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz zapewnienia terminowego
udzielania wyjaśnień przez pracowników;

2) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia
kontroli, w szczególności udostępniania, w miarę możliwości, oddzielnych pomieszczeń
z odpowiednim wyposażeniem;

3) sporządzenia na żądanie kontrolującego niezbędnych do kontroli odpisów, kserokopii
lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

4. Z przeprowadzonej kontroli, sporządza się wystąpienie pokontrolne.
5. Na podstawie ustaleń kontroli podmiot tworzący albo minister właściwy do spraw zdrowia

mogą przedstawić kierownikowi w wystąpieniu pokontrolnym zalecenia pokontrolne
nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
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6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
sposób i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 118, art. 119 i art. 121 ust. 3,
w tym warunki i tryb przygotowania oraz prowadzenia czynności kontrolnych,
dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych, sporządzania wystąpień
pokontrolnych, możliwości składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli i ich rozpatrzenia oraz
wzory dokumentów obowiązujących przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych, mając
na uwadze konieczność sprawnego i bezstronnego przeprowadzania kontroli.

<7. Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw
wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, każdy w zakresie
swojego działania, przeprowadzają kontrolę, o której mowa w art. 118 i art. 119, w
sposób i w trybie określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 6.>


