
 

Deklaracja z Limy w sprawie zasad kontroli finansów publicznych 

 

 

 

Preambuła  

 

 

IX Kongres Mi�dzynarodowej Organizacji Najwy�szych Organów Kontroli (INTOSAI), 
zebrany w Limie, uwzgl�dniaj�c �e: 

• racjonalne i skuteczne wykorzystanie funduszy publicznych stanowi jeden z 
zasadniczych warunków prawidłowego zarz�dzania finansami publicznymi oraz 
skuteczno�ci decyzji podejmowanych przez wła�ciwe organy;  

• osi�gni�cie tego celu wymaga, aby ka�dy kraj posiadał Najwy�szy Organ Kontroli, 
którego niezale�no�� jest zagwarantowana prawem; 

• organy takie staj� si� tym bardziej niezb�dne w sytuacji, w której pa�stwo rozszerza 
swoj� działalno�� w sferze społecznej i gospodarczej, a wi�c wykracza poza swoje 
tradycyjne kompetencje finansowe; 

• cele kontroli finansów publicznych, takie jak: wła�ciwe i skuteczne wykorzystanie 
funduszy publicznych, rozwijanie gospodarno�ci w zarz�dzaniu finansami, wła�ciwe 
prowadzenie działa� administracyjnych, jak równie� informowanie organów 
publicznych i społecze�stwa poprzez publikowanie obiektywnych raportów, s� 
elementami koniecznymi dla zapewnienia stabilno�ci i rozwoju pa�stw zgodnie z 
celami Narodów Zjednoczonych; 

• poprzednie kongresy INTOSAI przyjmowały podczas sesji plenarnych rezolucje, 
których upowszechnienie zostało zaaprobowane przez wszystkie pa�stwa 
członkowskie; 

postanawia: 

- opublikowa� i upowszechni� dokument zatytułowany “Deklaracja z Limy w sprawie zasad 
kontroli finansów publicznych" 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

Cz��� 1: Cel kontroli 

Instytucja kontroli jest nieodł�czn� cz��ci� zarz�dzania finansami publicznymi. Kontrola nie 
jest celem w samym sobie, ale stanowi niezb�dn� cz��� systemu regulacji prawnych, którego 
celem jest ujawnianie odst�pstw od przyj�tych norm, jak równie� przypadków naruszania 
zasad legalno�ci, wydajno�ci, skuteczno�ci i oszcz�dno�ci w zarz�dzaniu finansami na takim 
etapie, aby mo�liwe było podj�cie w poszczególnych sprawach działa� koryguj�cych, 
poci�gni�cie winnych do odpowiedzialno�ci, uzyskanie odszkodowania lub podj�cie kroków 
zapobiegawczych lub przynajmniej utrudniaj�cych wyst�powanie takich narusze�. 

 



 

Cz��� 2. Kontrola wst�pna i nast�pcza 

1. Kontrola wst�pna polega na badaniu działa� administracyjnych lub finansowych przed 
ich wykonaniem; kontrola nast�pcza polega na badaniu tego, co ju� zostało wykonane. 

2. Skuteczna kontrola wst�pna jest niezb�dna do nale�ytego zarz�dzania finansami 
publicznymi, a wi�c �rodkami powierzonymi pa�stwu. Mo�e by� prowadzona przez 
Najwy�szy Organ Kontroli lub przez inne instytucje prowadz�ce kontrol�. 

3. Kontrola wst�pna prowadzona przez Najwy�szy Organ Kontroli ma t� przewag�, �e 
mo�e zapobiec szkodzie przed jej wyst�pieniem, ale ma te� wad� w postaci 
zwi�kszenia nakładu pracy i braku doprecyzowania zakresów odpowiedzialno�ci 
okre�lonych prawem publicznym. Kontrola nast�pcza prowadzona przez Najwy�szy 
Organ Kontroli ujawnia odpowiedzialno�� winnych, mo�e te� prowadzi� do uzyskania 
odszkodowania za straty oraz zapobiec powtarzaniu si� narusze�. 

4. Najwy�szy Organ Kontroli prowadzi kontrol� wst�pn� odpowiednio do uregulowa� 
prawnych oraz okoliczno�ci i warunków w danym kraju. Kontrola nast�pcza jest 
zadaniem, które powinno koniecznie by� wykonywane przez ka�dy Najwy�szy Organ 
Kontroli, niezale�nie od tego, czy prowadzi on równie� kontrol� wst�pn� czy nie. 

 

Cz��� 3. Kontrola wewn�trzna i zewn�trzna 

1. Słu�by kontroli wewn�trznej/ audytu s� ustanowione wewn�trz jednostek i instytucji 
publicznych, podczas gdy słu�by kontroli zewn�trznej nie s� cz��ci� struktur 
organizacyjnych jednostek kontrolowanych. Najwy�sze Organy Kontroli s� wi�c 
słu�bami kontroli zewn�trznej. 

2. Słu�by kontroli wewn�trznej/ audytu z konieczno�ci podlegaj� kierownictwu 
jednostek, w których zostały ustanowione. Powinny one by� funkcjonalnie i 
organizacyjnie niezale�ne na tyle, na ile jest to mo�liwe w ramach struktur 
organizacyjnych, których cz��� stanowi�.  

3. Jako kontroler zewn�trzny, Najwy�szy Organ Kontroli ma za zadanie badanie 
skuteczno�ci kontroli wewn�trznej/ audytu. Je�eli ocenia si�, �e kontrola wewn�trzna/ 
audyt działa skutecznie, nale�y – bez uszczerbku dla prawa Najwy�szego Organu 
Kontroli do przeprowadzania pełnej kontroli – w sposób najbardziej odpowiedni 
dokona� podziału zada� i sprecyzowa� zasady współpracy mi�dzy Najwy�szym 
Organem Kontroli a słu�bami kontroli wewn�trznej/ audytu. 

 

Cz��� 4. Kontrola legalno�ci, prawidłowo�ci oraz wykonania zada� 

1. Tradycyjnym zadaniem Najwy�szych Organów Kontroli jest kontrola legalno�ci i 
prawidłowo�ci zarz�dzania finansami oraz rachunkowo�ci. 

2. Poza wy�ej wymienionymi rodzajami kontroli, których znaczenie nie podlega 
dyskusji, istnieje równie� inny rodzaj kontroli, o równie du�ym znaczeniu – kontrola 
wykonania zada�, której celem jest ocena wykonania zada�, a tak�e oszcz�dno�ci, 
wydajno�ci i skuteczno�ci administracji publicznej. Kontrola wykonania zada� 
obejmuje nie tylko operacje finansowe, ale pełen zakres działa� administracji 
publicznej, w tym system organizacji i zarz�dzania. 

3. Kryteria kontroli Najwy�szych Organów Kontroli – legalno��, prawidłowo��, 
oszcz�dno��, wydajno�� i skuteczno�� zarz�dzania finansami s� w zasadzie 



 

jednakowo wa�ne. Jednak Najwy�szy Organ Kontroli sam okre�la, jak� wag� 
przywi�zuje do ka�dego z nich.  

 

II. Niezale�no�� 

 

Cz��� 5. Niezale�no�� Najwy�szego Organu Kontroli 

1. Najwy�szy Organ Kontroli mo�e wypełnia� swoje zadania obiektywnie i skutecznie, 
tylko wtedy, gdy jest niezale�ny od jednostek kontrolowanych i chroniony przed 
zewn�trznymi wpływami. 

2. Cho� instytucje pa�stwowe nie mog� by� całkowicie niezale�ne, poniewa� stanowi� 
cz��� składow� pa�stwa jako cało�ci, Najwy�sze Organy Kontroli powinny posiada� 
funkcjonaln� i organizacyjn� niezale�no��, niezb�dn� do wypełniania ich zada�. 

3. Ustanowienie Najwy�szego Organu Kontroli i konieczny stopie� jego niezale�no�ci 
powinny by� okre�lone w Konstytucji; szczegóły mog� by� okre�lone w ustawach. W 
szczególno�ci gwarantuje si� odpowiedni� ochron� prawn� ze strony S�du 
Najwy�szego przed jak�kolwiek ingerencj� w niezale�no�� i uprawnienia w zakresie 
kontroli Najwy�szego Organu Kontroli. 

 

Cz��� 6. Niezale�no�� członków i kontrolerów Najwy�szych Organów Kontroli 

1. Niezale�no�� Najwy�szych Organów Kontroli jest nierozerwalnie zwi�zana z 
niezale�no�ci� ich członków. Przez członków rozumie si� osoby, które podejmuj� 
decyzje w imieniu Najwy�szego Organu Kontroli i odpowiadaj� za te decyzje przed 
stron� trzeci�, a wi�c członków ciał kolegialnych lub szefa Najwy�szego Organu 
Kontroli, je�li jego kierownictwo powierzone jest jednej osobie. 

2. Niezale�no�� członków powinna by� zagwarantowana Konstytucj�. W szczególno�ci 
dotyczy to procedury odwołania z urz�du, która powinna by� okre�lona w konstytucji 
i nie mo�e ogranicza� niezale�no�ci członków. Sposób powoływania i odwoływania 
członków zale�y od konstytucyjnego systemu instytucjonalnego ka�dego kraju. 

3. Kariera zawodowa audytorów Najwy�szych Organów Kontroli musi by� wolna od 
wpływu jednostek audytowanych i nie mo�e od nich zale�e�. 

 

Cz��� 7. Niezale�no�� finansowa Najwy�szych Organów Kontroli 

1. Najwy�sze Organy Kontroli powinny otrzymywa� �rodki finansowe, które 
umo�liwiaj� im wykonywanie ich zada� 

2. Najwy�sze Organy Kontroli powinny by� uprawnione do bezpo�redniego 
wyst�powania o konieczne �rodki do organu pa�stwowego decyduj�cego o bud�ecie 
pa�stwa. 

3. Najwy�sze Organy Kontroli powinny by� uprawnione do dysponowania przyznanymi 
im �rodkami w ramach wyodr�bnionej cz��ci bud�etu.  

 

 

 



 

III. Stosunki z parlamentem, rz�dem i administracj� 

 

Cz��� 8. Stosunki z parlamentem 

Niezale�no�� Najwy�szego Organu Kontroli, zagwarantowana przez konstytucj� i ustawy, 
zapewnia bardzo wysoki stopie� samodzielno�ci, nawet je�eli Najwy�szy Organ Kontroli 
działa jako przedstawiciel parlamentu i podejmuje kontrol� na jego zlecenie. Stosunki 
pomi�dzy Najwy�szym Organem Kontroli a parlamentem powinny by� okre�lone w 
Konstytucji, zgodnie z warunkami i wymogami danego kraju.  

 

Cz��� 9. Stosunki z rz�dem i administracj� 

Najwy�sze Organy Kontroli kontroluj� działalno�� rz�du oraz organów administracji i innych 
podległych mu instytucji. Nie oznacza to jednak, �e rz�d podlega Najwy�szemu Organowi 
Kontroli. W szczególno�ci rz�d ponosi pełn� i wył�czn� odpowiedzialno�� za swoje działania 
i zaniechania, i nie mo�e zasłania� si� opiniami ani ustaleniami kontroli Najwy�szego Organu 
Kontroli, chyba �e takie ustalenia maj� form� orzecze� podlegaj�cych wykonaniu. 

 

IV. Uprawnienia Najwy�szych Organów Kontroli 

 

Cz��� 10. Uprawnienia do kontroli 

1. Najwy�sze Organy Kontroli powinny mie� dost�p do wszystkich informacji i 
dokumentów zwi�zanych z zarz�dzaniem finansowym oraz posiadaj� uprawnienia do 
ustnego lub pisemnego ��dania od jednostek kontrolowanych wszelkich informacji, 
które uznaj� za konieczne. 

2. Najwy�sze Organy Kontroli powinny mie� prawo do decydowania w przypadku 
ka�dego kontroli, czy bardziej korzystne jest jego prowadzenie w jednostce 
kontrolowanej, czy w swojej własnej siedzibie. 

3. Terminy przedstawiania Najwy�szemu Organowi Kontroli informacji oraz 
przedkładania dokumentów, w tym sprawozda� finansowych, powinny by� okre�lone 
przez ustaw� lub przez Najwy�szy Organ Kontroli. 

 

Cz��� 11. Wdra�anie ustale� kontroli Najwy�szych Organów Kontroli 

1. Jednostki kontrolowane powinny ustosunkowa� si� do ustale� Najwy�szego Organu 
Kontroli w terminie okre�lonym prawem lub wyznaczonym przez Najwy�szy Organ 
Kontroli, a tak�e poinformowa� o działaniach podj�tych w zwi�zku z ustaleniami 
kontroli. 

2. W odniesieniu do ustale� kontroli, które nie s� uj�te w formie prawnie wi���cych i 
podlegaj�cych wykonaniu orzecze�, Najwy�szy Organ Kontroli powinien by� 
uprawniony do zwrócenia si� do wła�ciwych organów o podj�cie niezb�dnych kroków 
maj�cych na celu poci�gni�cie winnych do odpowiedzialno�ci. 

 

 

 



 

Cz��� 12. Udzielanie opinii eksperckich oraz konsultacji 

1. W miar� potrzeby, Najwy�sze Organy Kontroli mog� słu�y� parlamentom i 
administracji publicznej wiedz� fachow� w formie opinii eksperckich, w tym uwagami 
do projektów ustaw i innych regulacji w sprawach finansowych. Organy 
administracyjne powinny ponosi� wył�czn� odpowiedzialno�� za przyj�cie lub 
odrzucenie tych opinii; to dodatkowe zadanie nie mo�e przes�dza� o przyszłych 
ustaleniach kontroli Najwy�szego Organu Kontroli i nie mo�e wpływa� na 
skuteczno�� jego działalno�ci w zakresie kontroli. 

2. Regulacje prowadz�ce do ustalenia procedur w zakresie rachunkowo�ci, które 
powinny by� jednolite w najszerszym mo�liwym zakresie, powinny by� przyjmowane 
jedynie po uzgodnieniu z Najwy�szym Organem Kontroli. 

 

V. Metody kontroli, kadra kontrolerska, mi�dzynarodowa wymiana do�wiadcze� 

 

Cz��� 13. Metody i procedury kontroli 

1. Najwy�sze Organy Kontroli powinny prowadzi� kontrole zgodnie z okre�lonym przez 
siebie planem. Nie ogranicza to jednak uprawnie� niektórych organów pa�stwowych 
do wnoszenia o przeprowadzenie pewnych kontroli. 

2. Poniewa� kontrola rzadko mo�e obj�� wszystkie elementy danego zagadnienia, 
Najwy�sze Organy Kontroli z reguły b�d� stosowa� metod� doboru próby do kontroli. 
Próby powinny by� jednak dobierane na podstawie okre�lonego modelu, a ich 
wielko�� powinna by� wystarczaj�ca dla wydania opinii o jako�ci i prawidłowo�ci 
zarz�dzania finansami. 

3. Metody kontroli powinny stale nad��a� za post�pem nauki i techniki w zakresie 
zarz�dzania finansami. 

4. Zaleca si� opracowanie przez Najwy�szy Organ Kontroli podr�czników kontroli, jako 
pomocy dla kontrolerów. 

 

Cz��� 14. Kadra kontrolerska 

1. Członkowie i kadra kontrolerska Najwy�szych Organów Kontroli powinni posiada� 
kwalifikacje i cechowa� si� uczciwo�ci�, które zapewni� pełne wykonanie 
powierzonych im zada�. 

2. Przy rekrutacji personelu Najwy�szych Organów Kontroli odpowiedni� wag� nale�y 
nada� ponadprzeci�tnej wiedzy i umiej�tno�ciom oraz odpowiedniemu do�wiadczeniu 
zawodowemu kandydatów. 

3. Szczególn� wag� nale�y przywi�zywa� do teoretycznego i praktycznego rozwoju 
zawodowego wszystkich członków i kadry kontrolerskiej Najwy�szych Organów 
Kontroli poprzez ich udział w szkoleniach wewn�trznych, uniwersyteckich i 
mi�dzynarodowych. Nale�y zach�ca� do takiego rozwoju przy pomocy wszelkich 
�rodków organizacyjnych i finansowych. Rozwój zawodowy powinien wykracza� 
poza tradycyjny zakres prawa, ekonomii i rachunkowo�ci, i obejmowa� inne techniki 
zarz�dzania, takie jak elektroniczne przetwarzanie danych. 

 



 

4. Dla zapewnienia wysokiej jako�ci kadry kontrolerskiej, jej wynagrodzenia powinny 
by� współmierne do stawianych jej szczególnych wymaga�. 

5. Je�eli kadra kontrolerska nie posiada okre�lonych specjalistycznych umiej�tno�ci, 
Najwy�szy Organ Kontroli mo�e powoła� ekspertów zewn�trznych. 

 

Cz��� 15. Mi�dzynarodowa wymiana do�wiadcze� 

1. Mi�dzynarodowa wymiana my�li i do�wiadcze� w ramach Mi�dzynarodowej 
Organizacji Najwy�szych Organów Kontroli jest skutecznym �rodkiem 
wspomagaj�cym wypełnianie zada� przez Najwy�sze Organy Kontroli. 

2.  Temu celowi słu�� kongresy, seminaria szkoleniowe organizowane wspólnie z 
Organizacj� Narodów Zjednoczonych i innymi instytucjami, regionalne grupy 
robocze, a tak�e wydawanie wyspecjalizowanego czasopisma. 

3. Po��dane jest rozszerzanie i intensyfikacja tych wysiłków i działa�. Pierwszorz�dne 
znaczenie ma opracowanie jednolitej terminologii w zakresie kontroli, opartej na 
analizie porównawczej prawa. 

 

VI. Raporty 

 

Cz��� 16. Raporty przedstawiane parlamentowi i opinii publicznej 

1. Konstytucja powinna upowa�nia� i zobowi�zywa� Najwy�szy Organ Kontroli do 
przedkładania co roku parlamentowi lub innemu wła�ciwemu organowi pa�stwowemu 
niezale�nych raportów o wynikach swojej działalno�ci; raporty te powinny by� 
podawane do wiadomo�ci publicznej. Zapewni to szerokie upowszechnienie 
informacji, umo�liwi dyskusj� nad tre�ci� raportów oraz stworzy bardziej sprzyjaj�cy 
klimat dla realizacji ustale� Najwy�szego Organu Kontroli. 

2. Najwy�szy Organ Kontroli powinien by� równie� uprawniony do składania – poza 
raportami rocznymi – raportów na temat szczególnie wa�nych ustale�. 

3. Raport roczny powinien obejmowa� wszystkie działania Najwy�szego Organu 
Kontroli; jedynie w przypadku interesów wymagaj�cych ochrony lub chronionych 
prawem Najwy�szy Organ Kontroli dokonuje oceny, czy znaczenie tych interesów nie 
przemawia przeciwko ujawnieniu ustale� kontroli. 

 

Cz��� 17. Opracowywanie raportów 

1. Raporty powinny przedstawia� fakty i ich ocen� w sposób obiektywny i jasny oraz 
ogranicza� si� do spraw najwa�niejszych. Słownictwo w raportach powinno by� 
precyzyjne i ogólnie zrozumiałe. 

2. Najwy�szy Organ Kontroli powinien z uwag� odnosi� si� do stanowiska jednostek 
kontrolowanych wobec ustale� kontroli.  

 



 

VII. Wła�ciwo�� kontrolna Najwy�szych Organów Kontroli 

Cz��� 18. Konstytucyjne podstawy wła�ciwo�ci kontrolnej, kontrola zarz�dzania finansami 
publicznymi 

1. Zasadnicze postanowienia okre�laj�ce wła�ciwo�� kontroli Najwy�szego Organu 
Kontroli powinny by� zawarte w Konstytucji; szczegóły mog� by� okre�lone w 
ustawach. 

2. Szczegółowa wła�ciwo�� kontrolna Najwy�szego Organu Kontroli zale�y od 
warunków i wymaga� ka�dego kraju. 

3. Wszystkie publiczne operacje finansowe, niezale�nie od tego czy i jak zostały uj�te w 
bud�ecie pa�stwa, powinny podlega� kontroli Najwy�szych Organów Kontroli. 
Wył�czenie cz��ci finansów publicznych z bud�etu pa�stwa nie powinno powodowa� 
ich wył�czenia spod kontroli Najwy�szego Organu Kontroli. 

4. Najwy�sze Organy Kontroli w toku swoich działa� powinny działa� na rzecz 
wprowadzenia jasno okre�lonej klasyfikacji bud�etowej i systemów rachunkowo�ci, 
które s� tak proste i jasne jak to jest mo�liwe. 

 

Cz��� 19. Kontrola organów publicznych i innych instytucji działaj�cych za granic�. 

Z zasady organy publiczne i inne instytucje działaj�ce za granic� równie� powinny by� 
kontrolowane przez Najwy�szy Organ Kontroli. Podczas kontroli tych instytucji, 
przeprowadzanych w ich siedzibach, nale�y uwzgl�dnia� ograniczenia wynikaj�ce z prawa 
mi�dzynarodowego; ograniczenia te stopniowo powinny ulega� zmniejszeniu w zwi�zku z 
dynamicznym rozwojem prawa mi�dzynarodowego. 

 

Cz��� 20. Kontrola podatków 

1. Najwy�sze Organy Kontroli powinny by� uprawnione do kontroli poboru podatków w 
mo�liwie jak najszerszym zakresie. W tym celu powinny mie� dost�p do dokumentów 
podatkowych podatników. 

2. Kontrola podatków to przede wszystkim kontrola legalno�ci i prawidłowo�ci, jednak 
podczas dokonywania oceny stosowania przepisów podatkowych, Najwy�sze Organy 
Kontroli powinny równie� bada� system poboru podatków, jego sprawno��, stopie� 
osi�gania zaplanowanych dochodów; w razie potrzeby powinny proponowa� 
organowi ustawodawczemu wprowadzenie ulepsze�. 

 

Cz��� 21. Zamówienia publiczne i roboty publiczne  

1. Znacz�ce sumy przeznaczane przez organy publiczne na zamówienia publiczne oraz 
roboty publiczne uzasadniaj� szczególnie dogł�bn� kontrol� wydatkowanych na nie 
�rodków. 

2. Przetargi publiczne s� najbardziej odpowiedni� procedur� wyłonienia najlepszej pod 
wzgl�dem ceny i jako�ci oferty. W ka�dym przypadku, w którym nie miał miejsca 
przetarg publiczny, Najwy�szy Organ Kontroli powinien ustali� jakie były tego 
przyczyny. 

3. W toku kontroli robót publicznych, Najwy�szy Organ Kontroli powinien działa� na 
rzecz wprowadzenia odpowiednich standardów zarz�dzania takimi robotami. 



 

4. Kontrola robót publicznych powinien obejmowa� nie tylko prawidłowo�� płatno�ci, 
ale równie� sprawno�� zarz�dzania pracami budowlanymi oraz ich jako��. 

 

Cz��� 22. Kontrola urz�dze� informatycznych 

Znacz�ce sumy przeznaczane na urz�dzenia informatyczne równie� wymagaj� odpowiedniej 
kontroli. Kontrola taki powinna by� oparta na badaniu systemów i w szczególno�ci 
obejmowa� nast�puj�ce zagadnienia: planowanie potrzeb; oszcz�dne wykorzystanie urz�dze� 
informatycznych; wykorzystanie personelu o odpowiednich kwalifikacjach, najlepiej 
zatrudnionego w jednostce kontrolowanej; zapobieganie niewła�ciwemu wykorzystaniu 
informacji oraz przydatno�� uzyskiwanych informacji. 

 

Cz��� 23. Przedsi�biorstwa o charakterze komercyjnym z udziałem pa�stwa 

1. Rozwój działalno�ci gospodarczej pa�stwa cz�sto prowadzi do tworzenia 
przedsi�biorstw prawa prywatnego. Te przedsi�biorstwa równie� powinny by� 
kontrolowane przez Najwy�sze Organy Kontroli, je�eli udział pa�stwa w nich jest 
wi�kszo�ciowy lub gdy pa�stwo posiada w nich dominuj�cy wpływ. 

2. Taka kontrola powinna by� przeprowadzana jako kontrola nast�pcza. Powinna 
obejmowa� kwestie oszcz�dno�ci, wydajno�ci i skuteczno�ci. 

3. Raporty dotycz�ce takich przedsi�biorstw, skierowane do parlamentu i opinii 
publicznej powinny zapewnia� ochron� tajemnicy przemysłowej i handlowej. 

 

Cz��� 24. Kontrola instytucji korzystaj�cych z dotacji 

1. Najwy�sze Organy Kontroli powinny by� uprawnione do kontroli wykorzystania 
dotacji pochodz�cych ze �rodków publicznych.  

2. Gdy dotacja jest szczególnie wysoka, czy to w warto�ciach bezwzgl�dnych, czy te� w 
porównaniu z dochodem lub kapitałem dotowanej organizacji, kontrola mo�e by� 
rozci�gni�ta na całokształt zarz�dzania finansami jednostki otrzymuj�cej dotacj�. 

3. Niewła�ciwe wykorzystanie dotacji powinno prowadzi� do zwrotu otrzymanej kwoty. 

 

Cz��� 25. Kontrola organizacji mi�dzynarodowych i ponadnarodowych. 

1. Organizacje mi�dzynarodowe i ponadnarodowe, których wydatki s� finansowane ze 
składek krajów członkowskich, powinny by� poddawane niezale�nej kontroli 
zewn�trznej, podobnej do kontroli przeprowadzanego w poszczególnych krajach. 

2. Cho� taka kontrola powinna by� dostosowana do wysoko�ci wykorzystywanych 
�rodków oraz zada� tych organizacji, powinna przebiega� zgodnie z zasadami kontroli 
prowadzanych przez Najwy�sze Organy Kontroli w krajach członkowskich. 

3. Dla zapewnienia niezale�no�ci takiej kontroli, członkowie organu kontroli 
zewn�trznej powinni by� wyznaczani przede wszystkim spo�ród członków 
Najwy�szych Organów Kontroli. 


