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Warszawa, dnia 4 stycznia 2023 roku 

 

 

Paulina Hennig-Kloska 

Posłanka na Sejm RP  

 

Elżbieta Witek 

Marszałek Sejmu RP 

 

 

PISMO  

W sprawie kontroli NIK w PKN ORLEN S.A.  

 

 

 Dnia 29 grudnia 2022 roku Prezes Najwyższej Izby Kontroli skierował do Pani 

Marszałek pismo w sprawie problemów dotyczących kontroli w PKN ORLEN S.A. W piśmie 

tym, skierowanym również do wiadomości klubów i kół parlamentarnych, informuje on o 

bulwersujących faktach, tj.:  

• faktycznym uniemożliwianiu przez PKN ORLEN S.A. wykonywania przez 

kontrolerów NIK ich ustawowych kompetencji do prowadzenia kontroli w spółce z 

udziałem Skarbu Państwa;  

• odmowie wszczęcia przez prokuraturę postępowania w tej sprawie;  

• prowadzenia przez prokuraturę postępowania w sprawie ewentualnego przekroczenia 

uprawnień przez kontrolerów NIK. 

 

W związku z powyższym: 

 

1. Informuję Panią Marszałek, że wystąpiłam z interwencją poselską do Prokuratora 

Generalnego Zbigniewa Ziobro celem weryfikacji wyżej wymienionych informacji 

oraz podania szczegółowych wyjaśnień i przekazania dokumentów w sprawie, w 

tym postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, o którym mowa wyżej. 

Załączam tekst interwencji do niniejszego pisma. Wzywam Panią Marszałek, jako 

osobie pełniącej szczególną ustrojową funkcję wobec Najwyższej Izby Kontroli za 

przyłączenie się do interwencji.  

2. W całej rozciągłości popieram wniosek Prezesa NIK o to, aby wystąpiła Pani do 

Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o wydanie 

Ministrowi Aktywów Państwowych wiążących poleceń zmierzających do 

udostępnienia NIK żądanych dokumentów. Podkreślam z całą mocą, że art. 2 ust. 3 

ustawy o NIK, mający swoje zakorzenienie w art. 203 ust. 3 Konstytucji RP nie 

pozostawia wątpliwości, że działalność PKN Orlen jako spółka z udziałem mienia 

państwowego podlega kontroli Izby. Jej unikanie należy uznać za stawianie się ponad 

prawem i można interpretować jako tworzenie swego rodzaju „państwa w 

państwie”. To hołdowanie wschodnim, oligarchicznym standardom nie ma nic 
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wspólnego z kulturą rozliczalności i kontroli majątku publicznego, która jest 

niezbędnym elementem nowoczesnego demokratycznego państwa prawa.  

3. Wzywam Panią Marszałek do pilnego podania informacji, jakie kroki podjęła Pani 

lub zamierza Pani podjąć w świetle alarmujących doniesień Prezesa NIK. 

Oczekuję, że będzie Pani działać szybko i zdecydowanie biorąc pod uwagę, że zgodnie 

z art. 202 ust. 2 Konstytucji RP NIK podlega wyłącznie Sejmowi a zgodnie z art. 110 

ust. 2 ustawy zasadniczej Pani rolą jest strzec praw Sejmu i reprezentować go na 

zewnątrz.  

4. Jednocześnie wzywam Panią, aby poinformowała opinię publiczną, czy zapłaciła 

już 9 tys. zł. grzywny za brak stawienia się na wezwanie kontrolerów NIK w 

ramach kontroli programu „Polskie Szwalnie”. Wzywam Panią również, aby 

udzieliła kontrolerom NIK wszelkich informacji w tym temacie. Wyrażam 

przekonanie, że najwyżsi przedstawiciele Rzeczypospolitej powinni dawać przykład 

wszystkim funkcjonariuszom publicznym w zakresie wykonywania obowiązków 

wobec organów kontroli państwowej.  

 

 

Z wyrazami szacunku,  

Paulina Hennig-Kloska 

 

 

Posłanka na Sejm RP 


