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Najwyższej Izby Kontroli 



O Najwyższej  Izbie Kontroli 

powołana dekretem Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 7 lutego 1919 roku 
– od ponad 100 lat stoi na straży prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi

niezależność NIK od władzy wykonawczej jest gwarantowana przez Konstytucję RP

jest naczelnym organem kontroli państwowej, funkcjonującym na podstawie ustawy o NIK 

każdego roku kontroluje wykonanie budżetu państwa

ceniony partner w środowisku międzynarodowym oraz audytor zewnętrzny 
organizacji międzynarodowych



Najwyższa Izba Kontroli W LICZBACH
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tematy

kontroli  doraźnych

3939 2166 1146
wniosków 

pokontrolnych
kontrolerów NIK

(71% kadry)

kontroli 
jednostkowych 

w 1740 podmiotach



Analiza strategiczna NIK

Interes publiczny jest drogowskazem NIK

Skuteczna i nowocześnie zarządzana organizacja 

Cyfryzacja NIK

W kontroli ilość ma znaczenie tylko wtedy,  kiedy w parze z nią idzie jakość

NIK jako prestiżowe i cenione miejsce pracy

Nowoczesna, zrozumiała dla odbiorców i wielostronna prezentacja ustaleń i wniosków NIK
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Krytyczna analiza własnej działalności

Analiza strategiczna NIK, opracowanie własne, sierpień  2020 r.



Niezależna i wiarygodna instytucja Raporty o stanie państwa

System kontroli 
instytucji publicznych

Racjonalne 
planowanie strategiczne

Wdrożona strategia
 komunikacyjna

Szybkie i skuteczne
kontrole doraźne

Cyfrowy proces kontroli 
bez biurokracji

Skuteczniejszy 
system kontroli

Instytucja do naśladowania  
–  promowanie 

dobrych praktyk NIK

Funkcjonalny  
budżet zadaniowy

Cyfrowa 
Najwyższa Izba Kontroli

Realizacja strategii rozwoju 
kapitału ludzkiego

Prestiżowe miejsce pracy

Aktywna mapa procesów
i ryzyk w państwie

Pozytywny wpływ kontroli
na funkcjonowanie państwa

Najwyższa Izba Kontroli 

w 2024 roku 

WIZJA

CEL 1. Wzmocnienie wpływu NIK na usprawnianie państwa CEL 3. Wzorowa instytucja publiczna

CEL 2. Wysoka jakość kontroli CEL 4. Prestiżowe miejsce pracy



Strategia Najwyższej Izby Kontroli na lata 2021–2024

MISJA

Niezależna, profesjonalna kontrola 
zadań  publicznych

w interesie obywateli i państwa 



Strategia Najwyższej Izby Kontroli na lata 2021–2024

WARTOŚCI I ZASADY

•  bezpieczeństwo 

   i dobrobyt obywateli

•  sprawne i wydajne instytucje

•  rozwijająca się gospodarka

•  klucz funkcjonowania NIK

•  obiektywizm i bezstronność

•  odpowiednie rozwiązania 

   ustawowe i funkcjonalne

•  racjonalny dobór kadry

•  efektywne metodyki kontroli

•  organizacja ucząca się

•  zaufanie do wyników kontroli

•  źródło informacji o stanie państwa

•  transparentność działania

INTERES PUBLICZNY NIEZALEŻNOŚĆ PROFESJONALIZM WIARYGODNOŚĆ



CELE  STRATEGICZNE
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Wzmocnienie 
wpływu NIK

na usprawnianie 
państwa

Wzorcowa 
instytucja 
publiczna  

Prestiżowe 
miejsce 
pracy

Wysoka 
jakość 
kontroli

1. 2.

3. 4.



Wzmocnienie wpływu NIK
na usprawnianie państwa

Wysoka jakość kontroli Wzorcowa instytucja publiczna Prestiżowe miejsce pracy

Zapewnienie 
wiarygodnej informacji 
o stanie i kierunkach 
rozwoju państwa

Wsparcie 
instytucji publicznych 

Wzmocnienie 
współpracy 
z interesariuszami

Sprawny system 
analiz i planowania

Rozwój innowacyjnych 
 metod kontroli

Odbiurokratyzowany 
proces kontrolny

Wzmocnienie 
potencjału kontrolnego

Osiągnięcie 
najwyższych standardów 

Cyfrowa 
Najwyższa Izba Kontroli

Rozwój zawodowy

Doskonałe 
środowisko pracy

Sprawiedliwe i motywacyjne 
wynagrodzenia

1.1.

1. 2. 3. 4.

1.3. 

1.2. 

3.1. 

3.2. 4.2. 

4.1. 2.1. 

2.2. 

2.3. 3.3. 4.3. 
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CELE  STRATEGICZNE



Najwyższa Izba Kontroli 

w 2024 roku 

MIARY SUKCESU

Więcej  
informacji o wynikach kontroli

Więcej 
kontroli wspólnych 

i na zlecenie NIK

Aktywna współpraca 
z  parlamentem 

Więcej  dokumentów i raportów
przedstawianych Sejmowi

Więcej tematów kontroli Więcej zrealizowanych 
wniosków pokontrolnych

Krótszy
średni czas czynności

kontrolnych w jednostce

Wiecej kontroli jednostkowych

Wzrost  liczby
kontroli doraźnych

Kontrolerzy korzystajacy
z nowoczesnych narzędzi

Skrócenie o 20% czasu 
cyklu kontroli

80% pracowników 
to kontrolerzy

Wdrożenie nowego 
systemu wynagradzania

CEL 1: Wzmocnienie wpływu NIK na usprawnianie państwa

CEL 3: Wzorowa instytucja publiczna

CEL 2: Wysoka jakość kontroli

CEL 4: Prestiżowe miejsce pracy


