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Kontrola rządowa w administracji publicznej
Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych
Od 1.1.2012 r. obowiązują przepisy ustawy o kontroli w administracji
rządowej, a 10 lutego zostały zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów
Standardy prowadzenia kontroli w administracji rządowej.
Bezpośrednim impulsem do napisania niniejszej książki była potrzeba przygotowania do wdrożenia w codziennej pracy zawodowej tych najistotniejszych
regulacji prawnych z dziedziny kontroli w administracji rządowej.
Książka stanowi poradnik napisany przez praktyka dla praktyków. Opracowanie ujęte zostało z perspektywy kierownika komórki do spraw kontroli
w jednostce kontrolującej, a jednocześnie osoby zajmującej się na co dzień
obsługą i koordynacją kontroli zewnętrznych realizowanych w stosunku do
tej jednostki.
Poradnik jest również komentarzem do ustawy, w którym dokonywana jest
analiza poszczególnych przepisów. W treści zamieszczono gotowe wzory dokumentów, które będą mogły być wykorzystane przez Czytelników w ramach
przygotowywania lub realizowania konkretnych zadań kontrolnych.
Marcin Antoniak – radca prawny, od kilku lat kierownik komórki do spraw
kontroli w jednym z urzędów obsługujących naczelny organ administracji
rządowej, resortowy rzecznik dyscypliny finansów publicznych (2005–2012),
zastępca rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy międzyresortowej
komisji orzekającej przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych
(od marca 2012 r.), praktyk posiadający bogate doświadczenie zawodowe
w prowadzeniu czynności formalno-organizacyjnych oraz nadzorczych i kontrolnych w stosunku do różnego rodzaju jednostek sektora finansów publicznych. Do jego zawodowych zainteresowań należy m.in. problematyka
finansów publicznych, systemu dyscypliny finansów publicznych, zamówień
publicznych, kontroli w administracji rządowej, jak również prawa fundacyjnego.
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Wprowadzenie
W zakresie zagadnień dotyczących kontroli w administracji rządowej obecny rok obfituje w wydarzenia o dużym znaczeniu. Od 1.1.2012 r. zaczęły obowiązywać
przepisy ustawy z 15.7.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), a 10 lutego zostały
zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów Standardy
prowadzenia kontroli w administracji rządowej.
Bezpośrednim impulsem do napisania niniejszej książki była potrzeba przygotowania uczestników kontroli do
wdrożenia i zastosowania w codziennej pracy zawodowej
najistotniejszego od dwóch dekad aktu prawnego z dziedziny kontroli w administracji rządowej.
Opracowanie ujęte zostało z perspektywy kierownika komórki do spraw kontroli w jednostce kontrolującej, a jednocześnie osoby zajmującej się na co dzień obsługą i koordynacją kontroli zewnętrznych realizowanych w stosunku
do tej jednostki.
Książka stanowi praktyczny poradnik napisany przez
praktyka dla praktyków. W tym celu autor ograniczył
do niezbędnego minimum rozważania o charakterze teoretycznym, główny nacisk kładąc na dokonanie analizy
przepisów komentowanej ustawy w ich wymiarze praktycznym.
Celem autora jest udzielanie odpowiedzi rozwiewających wątpliwości dotyczących zastosowania określonych
regulacji i rozwiązań prawnych, jakie będą z pewnością
pojawiać się w toku przeprowadzania kontroli. W treści
zamieszczono gotowe wzory dokumentów, które Czytelnicy będą mogli wykorzystać w ramach przygotowywania lub realizowania konkretnych zadań kontrolnych.
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Wprowadzenie

Poradnik w pewnym stopniu jest również komentarzem
do ustawy, w którym dokonywana jest analiza poszczególnych przepisów, czy też przedstawiane są konkretne
propozycje wykładni, mającej umożliwić zastosowanie
tych przepisów w praktyce.
Opracowanie niniejsze jest także podsumowaniem kilkuletnich doświadczeń zawodowych autora – obserwacji praktycznych oraz nasuwających się wniosków, związanych z realizowaniem i nadzorowaniem prowadzenia
czynności kontrolnych, jak również aktywności autora
jako wykładowcy w ramach szkoleń z zakresu organizacji
i obsługi kontroli.
Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, których można określić wspólnym mianownikiem
„uczestników postępowań kontrolnych realizowanych
w ramach szeroko pojętej administracji rządowej”, a więc
przede wszystkim do: kontrolerów, kierowników komórek do spraw kontroli, kierowników jednostek kontrolujących, kierowników jednostek kontrolowanych, czy
wreszcie pracowników tych jednostek, w szczególności
zajmujących się na co dzień obsługą kontroli zewnętrznych instytucjonalnych. Książka ta może być również pomocna dla studentów wydziałów prawa i administracji,
uczestników studiów podyplomowych i szkoleń, a także
innych osób zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi kontroli.
Autor ma nadzieję, że niniejsze opracowanie stanie się
praktycznym poradnikiem, który będzie pomocny w codziennej praktyce zawodowej zarówno dla kontrolujących jak i kontrolowanych.
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1. Regulacja przed i po wejściu
w życie ustawy z 15.7.2011 r.
o kontroli w administracji
rządowej
1.1. Wprowadzenie
Ustawa z 15.7.2011 r. o kontroli w administracji rządowej
(Dz.U. Nr 185, poz. 1092), zwana dalej UoKwAR, stanowi
całkowicie nowy akt prawny w obowiązującym obecnie
polskim porządku prawnym. Po raz pierwszy po 1997 r. –
na gruncie obowiązywania Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – dokonano nim normatywnego, zunifikowanego i kompleksowego uregulowania zasad i trybu kontroli w ramach
sektora administracji rządowej w celu zapewnienia warunków do kompetentnego i efektywnego wykonywania
istotnych funkcji aparatu państwowego.
Ustawę tę należy traktować jako swoisty „kamień milowy” w zakresie regulacji kontroli w administracji rządowej w prawie administracyjnym materialnym, gdyż ma
ona być – w założeniu ustawodawcy – czymś w rodzaju
„kodeksu”, który reguluje zagadnienia związane z kontrolą w administracji rządowej, w którego treści nastąpiło jednolite uregulowanie zasad i trybu przeprowadzania kontroli działalności organów administracji rządowej,
urzędów obsługujących lub stanowiących aparat pomocniczy tych organów oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez te organy, a także określenie organów właściwych w sprawach kontroli.
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1. Regulacja przed i po wejściu w życie ustawy z 15.7.2011 r. o kontroli…

W Standardach kontroli w administracji rządowej zatwierdzonych 10.2.2012 r. stwierdzono również, że
UoKwAR należy traktować, jako najważniejszą od dwóch
dekad regulację tej rangi dotyczącą kontroli, wyznaczającą
nowe, profesjonalne ramy prowadzenia działalności kontrolnej
przez administrację rządową (Standardy kontroli w administracji rządowej – dalej: Standardy, I. Wstęp – Cel).

1.2. Cel ustawy o kontroli w administracji
rządowej
Jak wskazano w Uzasadnieniu do projektu ustawy: celem
projektowanej ustawy jest jednolite uregulowanie zasad i trybu przeprowadzania kontroli działalności organów administracji rządowej, urzędów obsługujących lub stanowiących aparat
pomocniczy tych organów oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez te organy, a także określenie organów właściwych w sprawach kontroli. (…) Regulacje
prawne w zakresie kontroli przeprowadzanych w administracji rządowej (przed wejściem w życie komentowanej ustawy – przyp. autora) były często szczątkowe, niespójne oraz
rozproszone w aktach prawnych o różnej randze. Taki sposób
uregulowania omawianej materii nie gwarantował skuteczności
prowadzonych kontroli, a tym samym nie zapewniał realizacji
podstawowych zadań nałożonych na organy państwa. W konsekwencji brak kompleksowej regulacji w zakresie zasad i trybu
prowadzenia kontroli w administracji rządowej stanowił podstawową trudność w prowadzeniu kontroli [1].

1.3. Regulacje obowiązujące przed 2012 r.
Obwiązującymi przed 1.1.2012 r. podstawowymi regulacjami w zakresie kontroli przeprowadzanych w administracji rządowej – na poziomie naczelnych organów administracji rządowej – były regulacje zawarte w art. 34
4

1.3. Regulacje obowiązujące przed 2012 r.

ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.) stanowiące, że:
−− minister kieruje, nadzoruje i kontroluje działalność
podporządkowanych organów, urzędów i jednostek;
w szczególności w tym zakresie organizuje kontrolę
sprawności działania, efektywności gospodarowania
oraz przestrzegania prawa przez jednostki organizacyjne;
−− 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
art. 34 ust. 1 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.
Dodatkowo jak wskazano w Uzasadnieniu do projektu
ustawy: analiza aktów prawnych określających zasady i tryb
kontroli prowadzonych przez komórki kontrolne poszczególnych
ministerstw wykazała, że dotychczasowy sposób uregulowania
tej materii nie zapewniał skuteczności kontroli ani zachowania
jej standardów [1].
Podobny charakter – na szczeblu administracji rządowej w województwie – chociaż zdecydowanie pełniejszy w zakresie swojej regulacji, miały przepisy ustawy
z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), a w szczególności przepisy rozdziału 3 – Kontrola prowadzona przez
wojewodę (w tym w uchylonych przepisach art. 29–50
ww. ustawy).
W powyższym kontekście, trafnie wskazano w Uzasadnieniu do projektu ustawy, że przed 1.1.2012 r. występował szereg istotnych problemów w zakresie regulacji
kontroli w administracji rządowej, zważywszy na występujące w tym zakresie znaczne rozbieżności i niejednolitość rozwiązań co do formy przepisów regulujących proces
kontrolny (przepisy powszechnie obowiązujące, akty wewnętrzne – różnej rangi), stwierdzono także przypadki braku jakichkolwiek uregulowań w tym zakresie [1].
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