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Protokół ósmego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności 

 

 

 

2 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony 

Praworządności, którego tematem była: „Kwestia potencjalnych naruszeń praworządności 

wobec NIK i Prezesa NIK ze strony Prokuratora Generalnego i organów prokuratury”.  

 

Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki poinformował uczestników posiedzenia,  

że kilka dni temu spotkał się z najwyższymi przedstawicielami EFTA, tj. organizacji 

skupiającej przedstawicieli Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Organizacja ta 

przekazała 2 mld zł. pochodzących od podatników tych państw, dla wsparcia procesów 

demokratycznych w naszym kraju. „Spotkanie nie było łatwe, albowiem obywatele 

wymienionych państw nie chcą, aby ich pieniądze były przekazywane do państw, które nie 

podzielają wspólnych wartości europejskich”. Dlatego niezmiernie istotne jest, aby wszystkie 

siły, w tym NIK, który ma fachowy personel, broniły konstytucyjny ład prawny. Marszałek 

podkreślił, że dla Polski ważne jest pamiętanie o wartościach charakteryzujących 

demokratyczne państwa prawa. Ważne jest, aby wszystkie siły, w tym Najwyższa Izba 

Kontroli, były przekonane, że „Polska to nie jest PIS”. Od 2015 r. rozpoczął się demontaż 

wymiaru sprawiedliwości. Marszałek prof. Tomasz Grodzki zaakcentował, że Polska „to jest 

państwo, które nie ma alternatywy, jak poruszanie się drogą zgodności z konstytucją, z jej 

zapisami i wartościami, które podzieliliśmy wstępując do Unii Europejskiej”. 

 

Przewodniczący Zespołu, poseł Piotr Zientarski rozpoczął swoje wystąpienie  

od przypomnienia uczestnikom posiedzenia, że regulacje dotyczące NIK mają długą tradycję.  

Od chwili odzyskania niepodległości zauważono konieczność powołania niezależnego organu 

kontroli innych organów państwa. Przewodniczący zespołu zaakcentował, że państwo 

demokratyczne musi posiadać niezależny, najwyższy organ kontroli. Znamienne jest też to,  

że Najwyższa Izba Kontroli ma umocowanie w Konstytucji. Doktryna konstytucyjna stanowi, 

że NIK jest organem konstytucyjnym, usytułowanym pomiędzy Sejmem a Radą Ministrów  

i powołanym do kontroli rządu, ministrów i innych organów, składających się na system 

administracyjny rządu. Przewodniczący zespołu wyraźnie zaznaczył, że organ kontrolny, jakim 



jest Najwyższa Izba Kontroli, podlega tylko i wyłącznie kontroli Sejmu. Minister 

Sprawiedliwości będący jednocześnie Prokuratorem Generalnym, nie może ograniczać 

działalności NIK zwłaszcza w sytuacji, gdy do działalności Ministra Sprawiedliwości istnieją 

bardzo poważne pokontrolne zarzuty. Prokuratura i inne służby nie mogą atakować Prezesa 

NIK, ani też jego rodziny. Takie paraliżowanie działalności Prezesa NIK jak i samej NIK jest 

działaniem niepraworządnym. A Sejm kontrolując Radę Ministrów powinien wspomagać organ 

powołany do kontroli innych instytucji państwowych.  

 

Wiceprzewodnicząca Zespołu, Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka 

uważa, że dzisiejsze posiedzenie jest niezwykle ważne, dlatego że mamy  

do czynienia z czymś, co w demokratycznym państwie prawa nie może się wydarzyć.  

To naciski i presja na konstytucyjny organ, na osobę prezesa Najwyższej Izby Kontroli i tym 

samym na Najwyższą Izbę Kontroli. Jest to atak na jedną z nielicznych instytucji, która 

pozostała w naszym państwie niezależna od władzy, której zadaniem jest właśnie 

kontrolowanie władzy. Jeżeli dzisiaj władza ma służby, ma instrumenty, które atakują 

konstytucyjny organ, to jutro każdy z nas może zostać zaatakowany. „W ten sposób umiera 

demokracja. W ten sposób grzebiemy bezpowrotnie państwo prawa” – stwierdziła pani 

Wicemarszałek. Zwróciła się również do prezesa NIK, pana Mariana Banasia z prośbą  

o wyjaśnienie, jakie efekty przyniósł list pana prezesa wystosowany do Europejskiej 

Organizacji Najwyższych Organów Kontroli w sprawie nacisku na NIK. Wiceprzewodniczącą 

interesowała też sprawa nacisków na kontrolerów, które stosowane były przez wiceprezesa izby 

Tadeusza Dziubę i związanym z tym zawiadomieniem do prokuratury. Wicemarszałek pytała 

„jak i w jakim zakresie prokuratura umarza lub nie wszczyna postępowania w sprawach 

złożonych przez prezesa NIK i czy prezes składa zażalenia na takie postanowienia”. Pani 

Wicemarszałek dopytywała też, czy nie grozi paraliż kolegium NIK, w sytuacji gdy, nie będzie 

miało wymaganego quorum do podejmowania stosownych decyzji, albowiem Marszałek Sejmu 

nie powołuje członków kolegium. Prosiła też o przedstawienie, o ile to możliwe, sprawy 

inwigilacji i represjonowania rodziny prezesa NIK. 

 

Pan Marian Banaś, Prezes Najwyższej Izby Kontroli rozpoczął swoje wystąpienie  

od konstatacji, że państwo prawa jest przeciwieństwem państwa policyjnego, rządów 

autorytarnych. Jest przeciwieństwem totalitaryzmu. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym 

organem kontroli, który podlega tylko Sejmowi. „Występuję zatem dziś przed państwem nie 

tylko jako Marian Banaś, stoję jako prezes NIK, czyli apolityczny organ powoływany  

w szczególnej konstytucyjnej procedurze przez Sejm za zgodą Senatu na 6-letnią kadencję”. 



Prezes NIK przywołał szereg zarzutów wobec działań prokuratury, która podlega ministrowi 

sprawiedliwości. To m.in. niepodejmowanie przez prokuraturę postępowań po złożeniu 

zawiadomień przez prezesa NIK, formułowanych na podstawie pokontrolnych wystąpień.  

To także zachęcanie osób tymczasowo pozbawionych wolności, do składania fałszywych 

zeznań mających obciążać jego osobę. Zaliczył tu również i przeszukanie  biura prezesa NIK, 

które ocenił jako bezprawne z uwagi na posiadany przez niego immunitet. Wskazał także,  

że prokuratura udostępniła jedynie ok. 30 tomów akt w jego sprawie posłom, nie dając im 

dostępu do pozostałych 50 tomów. Prezes Banaś odbiera działania prokuratury jako dążenie do 

wymuszenia rezygnacji oraz chęć obsadzenia stanowiska przez komisarza politycznego. 

Kończąc wypowiedź, prezes NIK zwrócił się z prośbą o pomoc, aby zarówno Sejm, jak i Senat, 

oba organy władzy ustawodawczej pomogły bronić niezależności NIK i żeby pomogły chronić 

praworządność. 

 

Senator Krzysztof Kwiatkowski, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej, który 

pełnił funkcje prezesa NIK w latach 2013-2019 i był ministrem sprawiedliwości  w latach 

2009-2011 mówił, że niezależność NIK jest zapisana w konstytucji a w demokratycznym 

państwie prawa organy władzy nie mogą działać bez żadnej kontroli. Bazując na swoim 

doświadczeniu, może on zaświadczyć o najwyższym profesjonalizmie kontrolerów NIK.  

W czasie jego prezesury NIK wygrywała konkursy na kontrole najważniejszych podmiotów 

międzynarodowych. NIK kontrolowała lub była audytorem Rady Europejskiej, OECD czy 

Europejskiej Agencji Badań Atomowych. Aktualnie mamy przykłady utrudniania 

przeprowadzenia kontroli, poprzez nieprzekazywanie dokumentów kontrolerom albo 

uzależnienia przekazania tych dokumentów od spełnienia jakichś warunków, co jest absolutnie 

niedopuszczalne. Taka sytuacja miała miejsce w Polskiej Fundacji Narodowej. Po raz pierwszy 

w 102-letniej historii izby doszło do sytuacji, że jej wiceprezes próbował wpływać na ustalenia 

kontrolerów. To podważanie niezależności kontrolerów. Senator Kwiatkowski przypomniał, że 

prokuratura nie wszczęła postępowań lub od razu je umorzyła w przypadku kilkudziesięciu 

zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, po zgłoszeniu nieprawidłowości po 

kontrolach. NIK uruchamia proces kontroli, lecz nie ma uprawnień śledczych. Kończąc 

wystąpienie Senator Kwiatkowski zauważył, że „nikomu do głowy nie przyszło, także autorowi 

ustawy o NIK, śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, że można nic nie robić  

z zawiadomieniami NIK i je dezawuować”.  

 

Senator Marcin Bosacki mówił, że temat dzisiejszego posiedzenia jest kluczowy  

w dwóch aspektach: wewnętrznym i zewnętrznym. W aspekcie wewnętrznym rząd Prawa  



i Sprawiedliwości dąży do tego, aby nikt go nie kontrolował. Aby nie kontrolował go NIK ani 

sądy. Senator uważa, że przy zmianie konstytucji należy NIK wyposażyć w uprawnienia 

śledcze. Omawiając aspekt zewnętrzny senator podkreślił, że niezależność najważniejszego 

organu kontroli w państwach europejskich jest oczywista. Unia Europejska nie zgodzi się na 

polityczną podległość takich organów.  

 

Prof. Marek Chmaj, Członek Zespołu Ekspertów przy Marszałku Senatu jest 

przekonany, że NIK powinien zostać wyposażony w uprawnienia prokuratorskie, aby móc 

oskarżać i występować przed niezawisłym sądem, jeśli postępowanie kontrolne wykaże 

nieprawidłowości. Profesor Chmaj uważa, że Senat powinien zostać wyposażony  

w uprawnienia, pozwalające na kontrolę działalności rządu. Senat powinien też mieć 

możliwość powoływania komisji śledczych. Powołanie komisji śledczej w Sejmie, która miała 

zbadać działalność NIK i prezesa NIK nie powiodło się. W stosunku do NIK, jako instytucji  

i jej prezesa, podjęto szereg działań, które oceniać można jako łamanie ładu konstytucyjnego.  

Do Sejmu dostarczono tylko ok. 30 tomów akt z 80, jakie w tej sprawie sporządzono. Posłowie 

nie mieli zatem możliwości zapoznania się z całością spawy. Wniosek o uchylenie immunitetu 

Prezesowi NIK nie podpisał Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro lecz jego zastępca, nie 

dołączając do wniosku upoważnienia w formie zarządzenia.  

 

Pan Łukasz Pawelski – Doradca Dyrektora Biura Organizacyjnego NIK przedstawił 

informację o zawiadomieniach o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

składanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w latach 2019 – 2021. W tym przedziale czasowym 

złożono łącznie 193 zawiadomienia, z czego 130 zawiadomień dotyczyło uzasadnionego 

podejrzenia popełnienia przestępstwa. 63 zawiadomienia dotyczyły popełnienia wykroczenia 

lub innego czynu. Ze 130 zawiadomień jakie złożyła NIK, prokuratura skierowała tylko 2 akty 

oskarżenia, odmówiła wszczęcia postępowania lub umorzyła postępowanie w 73 przypadkach  

a tylko 1 wyrok sądowy został wydany.  

 

Mecenas Marek Małecki odniósł się do kwestii naruszeń praworządności wobec NIK  

i Prezesa NIK ze strony Prokuratora Generalnego i organów prokuratury. W wielu przypadkach 

dochodzi do pozyskiwania dowodów w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa. 

Za lepsze traktowanie w areszcie lub za obietnicę wypuszczenie na wolność wymuszane są 

zeznania obciążające bezpośrednio Mariana Banasia. Zajmują się tym funkcjonariusze służb 

specjalnych. Z kolei funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego analizują 

oświadczenia majątkowe prezesa Banasia przekraczając swoje uprawnienia wynikające  



z ustawy o CBA. Naruszenie immunitetu poprzez przeszukanie mieszkania i gabinetu prezesa 

NIK jest sprzeczne z postanowieniami Konstytucji, Kodeksu postępowania karnego i ustawy  

o NIK. Pan mecenas wskazał też na naruszenie art. 34 ustawy o ochronie informacji niejawnych 

poprzez wszczęcie postępowania kontrolnego wobec prezesa NIK. Sprawa Mariana Banasia 

jest rozpatrywana przez prokuratorów i polityków, którzy pozostają w zażyłych relacjach 

towarzyskich, co nie powinno mieć miejsca. Szczególnie naganne jest też wywieranie presji na 

rodzinę prezesa NIK.  

 

Jacek Bilewicz reprezentujący Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, 

poruszył kwestię połączenia urzędu Ministra Sprawiedliwości z urzędem Prokuratora 

Generalnego. Tak szerokie przyznane uprawnienia Prokuratorowi Generalnemu uniemożliwiają 

prowadzenia postępowań inicjowanych np. przez NIK. Prokurator Bilewicz wyraźnie 

zaznaczył, że nie będzie niezależnych organów kontroli bez niezależnej prokuratury. 

Tymczasem jednostki prokuratur, poszczególni prokuratorzy dostają wytyczne, z których 

wynika obowiązek informowania Prokuratora Generalnego o postępowaniach inicjowanych 

przez NIK. Część prokuratorów, zwłaszcza oddelegowanych, stoi często przed dylematem czy 

sprawę rozpozna rzetelnie czy też nie, kierując się wytycznymi przełożonych. 

 

Poseł Tadeusz Zwiefka zauważył, że nikt nie spodziewał się, że po trzydziestu latach 

budowania demokracji tak szybko przystąpiono do jej destrukcji. Dochodzi do niszczenia 

normalnego w demokratycznych państwach mechanizmu kontroli władz. Niszczeniu ulega 

zasada równowagi władz. Destrukcja polega na tym, że władza chce być poza zasięgiem 

jakiejkolwiek kontroli, w tym kontroli NIK. Destrukcja demokratycznego państwa prawa 

rozpoczęła się w roku 2015, kiedy to ubezwłasnowolniono Trybunał Konstytucyjny. Nikt nie 

spodziewał się, że destrukcja będzie następowała tak szybko, tak szeroko i dotknie też 

konstytucyjnych organów państwa.  

Podsumowując obrady, przewodniczący zespołu poseł Piotr Zientarski stwierdził 

„wysłuchaliśmy prezesa NIK, przedstawiciela NIK, prokuratury, adwokatury, 

konstytucjonalisty, polityków i wyłonił się przerażający obraz rażącego łamania 

praworządności”. Zapowiedział też kolejne posiedzenie, na którym omawiana będzie sytuacja 

prokuratury.  

 

(P.B.) 


