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D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 

o rządowym projekcie ustawy o kontroli w 
administracji rządowej (druk nr 4218). 

 

 

Sejm na 96. posiedzeniu w dniu 13 lipca 2011 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4371 do Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu poprawek na  

posiedzeniu w dniu 13 lipca 2011 r. 

wnosi: 

W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 15 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Kierownik jednostki kontrolującej może wystąpić również do innych organów i 
jednostek administracji publicznej o niezwłoczne udostępnienie dokumentów, 
które są niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli.”; 

- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

 
2) w art. 16 ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. W przypadku gdy w trakcie przeprowadzania kontroli zaistnieje konieczność 
wydłużenia czasu trwania czynności kontrolnych, kierownik jednostki 
kontrolującej przedłuża ważność upoważnienia, przez uczynienie na nim 
stosownej wzmianki, lub wydaje nowe upoważnienie do przeprowadzenia 
kontroli.”; 

- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
- odrzucić 



 
 

3) art. 20 nadać brzmienie: 
„Art. 20. 1. Kierownik jednostki kontrolującej zawiadamia na piśmie kierownika 

jednostki kontrolowanej o zamiarze wszczęcia kontroli. 
2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. 
3. Za zgodą lub na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej kontrola 

może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.”; 

- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

4) w art. 22 pkt 3 nadać brzmienie: 
„3) sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli 

kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń;”; 
- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

-przyjąć 
5) art. 23 nadać brzmienie: 

„Art. 23. 1. Kontroler ma obowiązek niezwłocznego poinformowania kierownika 
jednostki kontrolowanej lub kierownika jednostki nadrzędnej nad 
jednostką kontrolowaną oraz właściwych organów państwowych lub 
jednostek organizacyjnych o stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia ludzkiego, lub możliwości powstania 
niepowetowanej szkody w mieniu, w celu zapobieżenia tym 
zagrożeniom. 

2. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany niezwłocznie 
poinformować kontrolera o podjętych działaniach zapobiegających 
stanowi zagrożenia, o którym mowa w ust. 1.”; 

- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

6) w art. 25: 
a) pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w razie potrzeby sporządzania, w terminie wyznaczonym przez kontrolera, 
niezbędnych do przeprowadzenia kontroli kopii, odpisów lub wyciągów, jak 
również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów.”, 

b) dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu: 
„2. Zgodność kopii, odpisów, wyciągów, zestawień i obliczeń, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2, z oryginalnymi dokumentami potwierdza kierownik komórki 
organizacyjnej, w której dokumenty się znajdują lub osoba do tego 
upoważniona.”; 

- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

7) w art. 36 dodać ust. 3 w brzmieniu: 
„3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wystąpienie pokontrolne powinno 

zawierać wskazanie osób odpowiedzialnych oraz zalecenia dotyczące usunięcia 
nieprawidłowości.”; 

- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
- odrzucić 



 
Uwaga: poprawkę zawartą w pkt 7 należy rozpatrywać łączenie z poprawką zawartą w 

pkt 12. 
Uwaga: przyjęcie poprawek zawartych w pkt 7 i 12 spowoduje bezprzedmiotowość 

poprawki zawartej w pkt 13. 
 
8) w art. 39 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Były kierownik jednostki kontrolowanej może, w terminie wyznaczonym przez 
kierownika komórki do spraw kontroli, złożyć pisemne oświadczenie odnoszące 
się do stwierdzonych nieprawidłowości, za które ponosi odpowiedzialność w 
okresie objętym kontrolą.”; 

- poseł J. Gowin w imieniu KP PO 
- przyjąć 

 
9) w art. 39 ust. 5 nadać brzmienie: 

 „5. Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi 
jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje procedury wnoszenia zastrzeżeń przez 
kierownika jednostki kontrolowanej i przekazania wystąpienia pokontrolnego.”; 

- poseł J. Gowin w imieniu KP PO 
- przyjąć 

 

10) w art. 40 ust. 1 nadać brzmienie:  
„1. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia na piśmie, 

w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych 
zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.”; 

- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

- odrzucić 
 
Uwaga: przyjęcie poprawki zawartej w pkt 10 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 

zawartej w pkt 11. 
 
11) w art. 40 ust. 1 nadać brzmienie:  

„1. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń 
do projektu wystąpienia pokontrolnego.”; 

- poseł J. Gowin w imieniu KP PO 
- przyjąć 

 

12) art. 46 nadać brzmienie: 

„Art. 46. 1. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń lub ich odrzucenia sporządza się 
wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia 
pokontrolnego. 

2. W przypadku rozpatrzenia zastrzeżeń wystąpienie pokontrolne 
sporządza się na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego oraz 
stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli, o którym mowa w 
art. 45. 



 
 
3. Wystąpienie pokontrolne w razie potrzeby uzupełnia się o: 

1) wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki 
kontrolowanej; 

2) ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska lub 
pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone 
nieprawidłowości; 

3) termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu 
wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich 
niepodjęcia; termin wyznacza się, uwzględniając charakter zaleceń 
lub wniosków.”; 

- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

- odrzucić 
 
13) w art. 46 ust. 1 nadać brzmienie:  

„1. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia wszystkich 
zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu 
wystąpienia pokontrolnego.”. 

- poseł J. Gowin w imieniu KP PO 
- przyjąć 

 
14) art. 55 nadać brzmienie: 

„Art. 55. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej na każdym etapie prowadzonej 
kontroli ma prawo wglądu do akt kontroli, z zachowaniem przepisów o 
tajemnicy prawnie chronionej. 

2. Kontroler udostępnia akta kontroli po anonimizacji w dokumentach 
danych osobowych pracownika lub innej osoby, jeżeli zastrzegły one 
nieujawnianie danych umożliwiających ich identyfikację, a zachodzi 
uzasadniona obawa, że udzielone informacje w sprawach objętych 
kontrolą mogą narazi ć tego pracownika lub osobę na jakikolwiek 
uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia tych informacji.”. 

- poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 
- przyjąć 

 

 

Warszawa, dnia  13 lipca 2011 r. 
   
   
   
 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

 

 /-/ Józef Piotr Klim /-/ Marek Biernacki  




