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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 20 marca 2015 r. 

o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli 

 

(druk nr 860) 

 

U S T A W A   z dnia 23 grudnia 1994 r. o NAJWYŻSZEJ IZBIE KONTROLI (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 82, z późn. zm.) 

Art. 29. 

1. Dla realizacji celu, o którym mowa w art. 28: 

1)   kierownicy jednostek, o których mowa w art. 2 i art. 4, mają obowiązek niezwłocznie 

przedkładać na żądanie Najwyższej Izby Kontroli wszelkie dokumenty i materiały, w 

tym na nośnikach elektronicznych, niezbędne do przygotowania lub przeprowadzenia 

kontroli, a także umożliwić dostęp do baz danych, z zachowaniem przepisów o 

tajemnicy ustawowo chronionej; 

2)   upoważnieni przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli mają prawo do: 

a)  swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych, 

b)  wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością jednostek 

kontrolowanych, pobierania oraz zabezpieczania dokumentów i innych materiałów 

dowodowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, 

c)  przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątkowych i przebiegu 

określonych czynności, 

d)  wzywania i przesłuchiwania świadków, 

e)  żądania udzielenia wyjaśnień przez osoby, które wykonują lub wykonywały pracę 

na podstawie stosunku pracy lub innej umowy w jednostkach kontrolowanych, 

f)  zasięgania w związku z przygotowywaną lub przeprowadzaną kontrolą informacji 

oraz żądania dokumentów od jednostek niekontrolowanych, a także żądania 

wyjaśnień od pracowników tych jednostek, 

g)  korzystania z pomocy biegłych i specjalistów, 

h)  zwoływania narad w związku z przeprowadzaną kontrolą, 

[i)  przetwarzania danych osobowych, w tym 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. 
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Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia 

kontroli.] 

<i) przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem danych ujawniających 

poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, jak również danych 

o kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym.> 

2. Dostęp Najwyższej Izby Kontroli do dokumentów i materiałów potrzebnych do ustalenia 

stanu faktycznego w zakresie kontrolowanej działalności lecz zawierających informacje 

stanowiące tajemnicę ustawowo chronioną może być wyłączony lub ograniczony jedynie 

na podstawie innych ustaw. 


