
2.2 Proces realizacji wyników kontroli  

 

 

Realizacja wyników kontroli obejmuje przygotowanie dwóch produktów: wystąpień 

pokontrolnych oraz informacji o wynikach kontroli. 

Wystąpienia pokontrolne są kierowane do kierownika jednostki kontrolowanej, a w razie 

potrzeby także do kierownika jednostki nadrzędnej oraz do właściwych organów państwowych 

lub samorządowych. Wystąpienia pokontrolne zawierają ocenę kontrolowanej działalności 

wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości 

także uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia.  

Informacje o wynikach kontroli przedstawiają oceny kontrolowanej działalności 

z uwzględnieniem istotnych ustaleń i wniosków i opracowuje się je w przypadku tematów 

kontroli zawartych w planach pracy. W uzasadnionych przypadkach Prezes NIK może zezwolić 

na odstąpienie od opracowania informacji o wynikach kontroli podejmowanych z własnej 

inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli; może też zarządzić opracowanie informacji o wynikach 

kontroli doraźnej. Informacje te są w szczególności przedkładane Sejmowi, Prezydentowi RP 

oraz Prezesowi Rady Ministrów oraz właściwym naczelnym lub centralnym organom 

państwowym. 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli może, po przedłożeniu Sejmowi, podawać do 

wiadomości publicznej dokumenty (wystąpienia pokontrolne oraz informacje o wynikach 

kontroli) lub zawarte w nich ustalenia, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo 

chronionej. 

Realizacja wyników kontroli obejmuje również przygotowanie głównych produktów 

Najwyższej Izby Kontroli, które to Izba jest zobowiązana do przedłożenia Sejmowi, zgodnie 

z art. 7 Ustawy o NIK, czyli 

1) analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej; 

2) opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów; 

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

4) informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz innych ważniejszych kontroli; 

5) wniosków w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych 

z działalnością organów wykonujących zadania publiczne; 



6) wystąpień zawierających wynikające z kontroli zarzuty, dotyczące działalności osób 

wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi, Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego i osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 
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Diagram D2.2. Proces realizacji wyników kontroli 

 

 

 



2.2.2  Informacje o wynikach kontroli (D2.2.2) 

Wystąpienia pokontrolne stanowią podstawę do opracowywania przez Najwyższą Izbę 

Kontroli informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli. 

Zgodnie z §57, 58 i 61 Zarządzenia Prezesa NIK w sprawie postępowania kontrolnego 

(M.P.95.17.211) informacja o wynikach przeprowadzonych kontroli zawiera w szczególności: 

1) określenie celu kontroli, jej tematyki, czasu przeprowadzenia i okresu objętego badaniami, 

inicjatora kontroli, udziału w kontroli innych organów kontroli, rewizji, inspekcji, 

2) analizę stanu prawnego i uwarunkowań ekonomiczno-organizacyjnych dotyczących tematyki 

kontroli, 

3) istotne ustalenia kontroli ukazujące skalę stwierdzonych zjawisk, przyczyny ich powstania, 

skutki, jakie wywołują lub mogą wywołać w świetle kryteriów stosowanych w postępowaniu 

kontrolnym, zgodnie z art. 5 ustawy; ustalenia kontroli mogą być zobrazowane 

charakterystycznymi przykładami, 

4) ogólną ocenę kontrolowanej działalności oraz wynikające z niej uwagi i wnioski, 

w szczególności co do stosowania lub dokonania zmian obowiązującego prawa bądź podjęcia 

określonych działań organizacyjnych. 

Prezes NIK może zarządzić opracowanie informacji w innym zakresie niż określony w ust. 

Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli opracowuje się w przypadku 

tematów kontroli zawartych w planach pracy. W uzasadnionych przypadkach Prezes NIK może 

zezwolić na odstąpienie od opracowania informacji o wynikach kontroli podejmowanych 

z własnej inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli; może też zarządzić opracowanie informacji 

o wynikach kontroli doraźnej.  

Informacje opracowuje, na podstawie protokołów i wystąpień pokontrolnych, jednostka 

koordynująca kontrolę, a w przypadku kontroli przeprowadzonej przez jedną jednostkę 

organizacyjną NIK - ta jednostka. 

Projekt informacji przygotowuje koordynator kontroli, a w razie potrzeby wyznaczony przez 

dyrektora jednostki organizacyjnej NIK inny pracownik nadzorujący lub wykonujący czynności 

kontrolne i przedkłada do akceptacji dyrektorowi. 

Dyrektor jednostki organizacyjnej przekazuje projekt informacji do zaopiniowania właściwym 

jednostkom organizacyjnym NIK, a następnie po zaakceptowaniu przez właściwego wiceprezesa 

przedkłada go Prezesowi NIK. 



 Informacje o wynikach kontroli w przypadku szczególnie ważnych kontroli, 

w rozumieniu art. 23 ust. 3 Ustawy o NIK, są opiniowane przez Kolegium NIK. 

 Jeżeli informacja jest przedkładana przez Delegaturę NIK albo jest to informacja 

o kontroli doraźnej, której projekt nie jest kierowany na posiedzenie kierownictwa, nie jest ona 

poddawana procesom opiniowania w innych jednostkach organizacyjnych oraz rozpatrywana na 

posiedzeniu kierownictwa (zespołu) oraz na posiedzeniu Kolegium NIK. 

Informacje są przedkładane Sejmowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 

i Prezesowi Rady Ministrów. Przed przedłożeniem informacji Prezes Najwyższej Izby Kontroli 

przesyła je właściwym naczelnym lub centralnym organom państwowym, które w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania mogą przedstawić swoje stanowisko. Stanowisko dołącza się do informacji; 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli może do tego stanowiska przedstawić swoją opinię. 

W procesie przygotowania, opiniowania i zatwierdzania informacji o wynikach kontroli 

powstają różne dokumenty jak również ich różne wersje. Zaliczyć do nich należy w 

szczególności: 1) projekt informacji o wynikach kontroli (wersja koordynatora), 2) Ocena 

pisemna projektu opracowanego przez koordynatora, 3) Projekt dokumentu po korektach 

wewnętrznych, zaakceptowany przez dyrektora jednostki, 4) Uwagi do projektu, 5) Projekt 

dokumentu po korektach wynikających z opiniowania zewnętrznego; zestawienie 

nieuwzględnionych uwag, 6) Projekt dokumentu po uwagach  osób i jednostek opiniujących; 

zestawienie nieuwzględnionych uwag, 7) Dodatkowe Uwagi do projektu, 8) Ustalenia z 

posiedzenia Zespołu (zalecenia wiceprezesa NIK), 9) Zestawienie zmian w projekcie informacji, 

10) Zatwierdzona informacja o wynikach kontroli, 11) Stanowisko do informacji, 12) Opinia do 

stanowiska. W AWDM konieczne jest archiwizowanie kolejnych wersji projektu informacji o 

wynikach kontroli wraz z dokumentami wytwarzanymi w procesie opiniowania i zatwierdzania 

informacji o wynikach kontroli. Ponadto powyższe artefakty nie muszą być dokumentem w 

formie papierowej w obecnym kształcie. Dane po wprowadzeniu do systemu informatycznego 

mogą być w nim na bieżąco aktualizowane i dostępne w postaci raportu. 

Zakres informacji zawartych w dokumentach sprawozdawczych dotyczących danej 

czynności a niezbędny dla celów sprawozdawczych NIK rejestrowany jest na bieżąco w aplikacji 

wspomagającej działalność merytoryczną (AWDM). Przechowywanie tych danych w AWDM 

umożliwia szybki dostęp do danych na temat przebiegu prac osobom zainteresowanym w NIK a 

tym samym możliwe jest wyeliminowanie papierowej wersji sprawozdań. Aplikacja AWDM 

umożliwia centralne generowanie dokumentów sprawozdawczych, w której zamieszczone będą 



podstawowe informacje dotyczące przebiegu prac nad projektem informacji. Wygenerowana i 

wydrukowana tak karta z aplikacji umożliwia włączenia jej do akt sprawy 

Źródło: Zarządzenie Prezesa NIK w sprawie postępowania kontrolnego (M.P.95.17.211) §57, 

§58 i §61, Ustawa o NIK art. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diagram D2.2.2. Informacje o wynikach kontroli

N
a
jw

y
ż
s
z
a

 I
z
b

a
 K

o
n
tr

o
li

W
ła

ś
c
iw

e
 

o
rg

a
n

y
 

p
a
ń

s
tw

o
w

e

A
d

re
s
a
c
i 

Io
W

K

D2.2.2.1

Opracowanie 

projektu informacji 

o wynikach kontroli

w jednostce

D2.2.2.2

Opiniowanie 

projektu informacji 

o wynikach kontroli

w innych jednostkach 

organizacyjnych

D2.2.2.3

Rozpatrzenie projektu 

informacji o wynikach 

kontroli na posiedzeniu 

Kierownictwa NIK

D2.2.2.5

Przedłożenie organom 

zewnętrznym

informacji 

o wynikach kontroli

Informacja 

o wynikach 

kontroli

Protokoły

kontroli

Wystąpienia

pokontrolne

Projekt informacji

o wynikach kontroli

Informacja

o wynikach 

kontroli

Stanowisko kierownika 

właściwego organu 

państwowego

Zaopiniowany 

projekt informacji

o wynikach kontroli
Informacja

o wynikach kontroli

Informacja

o wynikach 

kontroli

Kwestionariusz oceny 

projektu informacji 

o wynikach kontroli 

- ocena końcowa 

dyrektora jedn. org. NIK

Zestawienie uwag 

zgłoszonych do projektu 

informacji o wynikach kontroli

Zestawienie zmian w projekcie 

informacji o wynikach kontroli

po posiedzeniu 

kierownictwa NIK (zespołu)

D2.2.2.4

Zatwierdzenie 

projektu informacji 

o wynikach kontroli

Zaopiniowany 

projekt informacji

o wynikach kontroli

Rozpatrzenie 

informacji na 

posiedzeniu 

Kolegium NIK

Szczególnie 

ważna 

kontrola

(Art. 23 ust. 3 

Ustawy o NIK)?

Inne

Karta informacji 

o wynikach kontroli

Karta 

informacji 

o wynikach 

kontroli

Nie

Tak

Zwrot 

dokumentu 

do ponownego

opiniowania?

Nie

Tak

Projekt został 

zatwierdzony?

Tak

Informacja jest 

przedkładana 

przez 

Delegaturę NIK

(Art. 9 Ustawy o NIK)

albo informacja 

o kontroli doraźnej,

której projekt nie jest 

kierowany na posiedzenie 

kierownictwa (zespołu)?

Nie
Nie

Tak

Dane statystyczne, artykuły prasowe, 

informacje o sytuacji ekonomicznej, itp.

Sprawozdanie z realizacji 

wyników kontroli
 



2.2.2.3 Rozpatrzenie projektu informacji o wynikach kontroli na 

posiedzeniu kierownictwa NIK 

Końcową fazą nadzoru nad zapewnieniem jakości informacji o wynikach kontroli jest 

dyskusja nad jej treścią na posiedzeniu zespołu i kierownictwa NIK. Procedura prowadzenia 

prac nad projektem informacji o wynikach kontroli na forum zespołu i kierownictwa NIK jest 

analogiczna jak w przypadku opiniowania programu kontroli, z powołaniem koreferenta. 

Dyskusja ta powinna koncentrować się również na spełnieniu formalnych wymogów 

(określonych w Standardach kontroli NIK), a nie tylko na merytorycznej poprawności 

przedmiotowego dokumentu. Dla ułatwienia dyskusji, do projektu informacji o wynikach 

kontroli, jednostka organizacyjna w której ten projekt sporządzono, dołącza zestawienie uwag 

zgłoszonych na etapie opiniowania jej projektu wraz z opisem sposobu wykorzystania tych 

uwag, będącego załącznikiem nr B.15.3.6.1 do Podręcznika kontrolera. 

Produkty wejściowe: Zaopiniowany projekt informacji o wynikach kontroli, Zestawienie 

uwag zgłoszonych do projektu informacji o wynikach kontroli 

Produkty wyjściowe: Projekt informacji o wynikach kontroli, Zestawienie zmian w projekcie 

informacji o wynikach kontroli po posiedzeniu kierownictwa NIK (zespołu), Karta informacji 

o wynikach kontroli. 

Artefakt „Karta informacji o wynikach kontroli” nie musi być dokumentem w formie 

papierowej w obecnym kształcie. Dane po wprowadzeniu do systemu informatycznego mogą 

być w nim na bieżąco aktualizowane i dostępne w postaci raportu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagram D2.2.2.3  Rozpatrzenie projektu informacji o wynikach kontroli na posiedzeniu kierownictwa NIK.
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Skierowanie projektu do Nadzorującego wiceprezesa NIK  

Projekt informacji o wynikach kontroli jest kierowany przez właściwą jednostkę 

organizacyjną do Nadzorującego wiceprezesa NIK. 

Produkty wejściowe: Zaopiniowany projekt informacji o wynikach kontroli, Zestawienie 

uwag zgłoszonych do projektu informacji o wynikach kontroli 

Produkty wyjściowe: Zaopiniowany projekt informacji o wynikach kontroli, Zestawienie 

uwag zgłoszonych do projektu informacji o wynikach kontroli 

Wyznaczenie koreferenta i zlecenie opracowania koreferatu  

Nadzorujący wiceprezes NIK wyznacza spośród doradców koreferenta i zleca mu 

opracowanie koreferatu.  

Opracowanie koreferatu 

Wyznaczony przez Nadzorującego wiceprezesa NIK koreferent opracowuje koreferat. 

Produkty wejściowe: Zaopiniowany projekt informacji o wynikach kontroli, Zestawienie 

uwag zgłoszonych do projektu informacji o wynikach kontroli 

Produkty wyjściowe: Koreferat 

Zlecenie opracowania opinii innym doradcom prezesa 

Nadzorujący wiceprezes NIK może zlecić innym doradcom opracowanie opinii do 

projektu informacji o wynikach kontroli. 

Opracowanie opinii 

Jeżeli Nadzorujący wiceprezes NIK zleci opracowanie dodatkowych opinii do projektu 

informacji o wynikach kontroli opinie te są opracowywane przez jeden z zespołów do spraw 

opiniowania. 

Produkty wejściowe: Zaopiniowany projekt informacji o wynikach kontroli, Zestawienie 

uwag zgłoszonych do projektu informacji o wynikach kontroli 

Produkty wyjściowe: Opinie doradców 

Skierowanie na posiedzenie kierownictwa NIK (zespołu)  

O skierowaniu projektu informacjo o wynikach kontroli na posiedzenie zespołu oraz 

jego uczestnikach decyduje nadzorujący wiceprezes NIK. 



Rozpatrzenie dokumentu na posiedzeniu kierownictwa NIK (zespołu) 

Efektem dyskusji na posiedzeniu zespołu i kierownictwa NIK, poświęconej 

przedłożonemu projektowi informacji mogą być zalecenia w sprawie dokonania ostatecznych 

zmian w jej treści. Zmiany te mają formę zestawienia o sposobie wykonania zaleceń, 

sformułowanych na posiedzeniu kierownictwa NIK (według wzoru określonego w załączniku 

B.15.3.6.2. Podręcznika kontrolera). 

Kierownictwo NIK (zespół) może przekazać dokument do ponownego zaopiniowania. 

Produkty wejściowe: Zaopiniowany projekt informacji o wynikach kontroli, Zestawienie 

uwag zgłoszonych do projektu informacji o wynikach kontroli, Koreferat, Opinie doradców 

Produkty wyjściowe: Zestawienie zmian w projekcie informacji o wynikach kontroli po 

posiedzeniu kierownictwa NIK (zespołu) 

Naniesienie zgłoszonych i przyjętych uwag w projekcie 

Właściwa jednostka organizacyjna nanosi w projekcie informacji o wynikach kontroli 

zmiany sformułowane w Zestawieniu zmian w projekcie informacji o wynikach kontroli po 

posiedzeniu kierownictwa NIK (zespołu), załącznik nr B.15.3.6.2. do Podręcznika kontrolera. 

Produkty wejściowe: Zaopiniowany projekt informacji o wynikach kontroli, Zestawienie 

zmian w projekcie informacji o wynikach kontroli po posiedzeniu kierownictwa NIK (zespołu) 

Produkty wyjściowe: Zaopiniowany projekt informacji o wynikach kontroli 

 

 

 

 

 

 


