Ojczyzna – to wielki, zbiorowy obowiązek.
Cyprian Kamil Norwid

Szanowni Państwo,
w poczuciu obowiązku i odpowiedzialności za sprawne, skuteczne i nowoczesne funkcjonowanie
Najwyższej Izby Kontroli oraz jej rolę – konstytucyjnie umocowanego, naczelnego organu kontroli
państwowej – mam zaszczyt zaprezentować Strategię NIK na lata 2021–2024. Dokument ten
przedstawia cele strategiczne i wytycza kierunki rozwoju instytucji na najbliższe lata.
Minęło 18 lat od opracowania ostatniej strategii Najwyższej Izby Kontroli. W tym czasie dokonały
się istotne przeobrażenia – zmieniła się rzeczywistość społeczna i prawna, nastąpiły zmiany
organizacyjne w instytucjach państwa, pojawiły się nowe technologie i związane z tym wyzwania.
Uznałem, że przygotowanie nowej strategii Najwyższej Izby Kontroli stało się pilną koniecznością.
Najwyższa Izba Kontroli od ponad 100 lat stoi na straży prawidłowego gospodarowania środkami
publicznymi. NIK została powołana przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego jako jedna
z pierwszych instytucji w odrodzonym Państwie Polskim. Dzięki kulturze prawnej i organizacyjnej
oraz tradycji legislacyjnej dwudziestolecia międzywojennego Najwyższa Izba Kontroli przetrwała
najtrudniejsze okresy w polskiej historii. Po upadku komunizmu Najwyższa Izba Kontroli stała się
niezależnym, naczelnym organem kontroli państwowej. Mając świadomość tradycji i szanując ją,
dążymy do nowoczesności.
Opracowanie strategii Najwyższej Izby Kontroli zostało poprzedzone Analizą strategiczną NIK,
przygotowaną przez zespół doświadczonych kontrolerów. Diagnozując aktualny stan funkcjonowania instytucji, zidentyfikował on mocne strony, wskazał również w analizie SWOT na słabsze
elementy. Dzięki temu określiliśmy wizję rozwoju Najwyższej Izby Kontroli i cele służące jej osiągnięciu. Realizując cele strategiczne, będziemy opierać się na naszych wartościach i zasadach:
działaniu w interesie publicznym, jako niezależny, profesjonalny i wiarygodny najwyższy organ
kontroli państwowej. Wyrażam nadzieję, że usprawnienie funkcjonowania Najwyższej Izby
Kontroli, poprzez wdrożenie niniejszej strategii, przyczyni się nie tylko do wzmocnienia potencjału
NIK, ale również do większego jej wpływu na skuteczność funkcjonowania naszego Państwa.
Jestem przekonany, że realizując nową strategię Najwyższa Izba Kontroli będzie wzorcową, godną
zaufania instytucją publiczną, działającą według najwyższych standardów oraz prestiżowym
miejscem pracy.
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