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Perspektywy współpracy Najwyższej Izby Kontroli i Ministerstwa Finansów 
Tezy wystąpienia 

 Polska administracja jest zdominowana przez zarządzanie nakierowane na wypełnianie 
wymogów sformułowanych w prawie, „zgodnościowych”. Przepisy prawa nie wyznaczają 
celów, wskazując zazwyczaj zadania i uprawnienia. W skrajnych przypadkach organizacja 
może być nieskuteczna i nieefektywna, wciąż działając zgodnie z prawem. Ustawa 
o finansach publicznych przepisami dotyczącymi kontroli zarządczej wprowadziła wymóg 
zarządzania zgodnie z regułami sztuki, począwszy od planowania, a skończywszy na 
monitorowaniu i ocenie.  

 Ocena kontroli zarządczej stanowi wyzwanie dla audytorów wewnętrznych 
i zewnętrznych. Ze względu na wyjątkowy charakter „wyznaczników”, ocena taka nie 
może przebiegać zgodnie z tradycyjnym procesem porównywania wskazanych 
w przepisach kryteriów z faktycznymi działaniami jednostki. Współpraca Ministerstwa 
Finansów i Najwyższej Izby Kontroli nad wspólnym modelem oceny kontroli zarządczej 
może stanowić istotny wkład w jej upowszechnianie i usprawnianie, zaś dzięki wymianie 
wiedzy i doświadczeń, ujednolicić sposób oceny kontroli zarządczej. Źródła m.in.: 
INTOSAI GOV 9110 Guidance for reporting on the effectiveness of internal controls: SAI 
experiences in implementing and evaluating internal controls. 

 Wyłączając szczególną ustrojową rolę Najwyższej Izby Kontroli, w tym zewnętrzny 
charakter wobec administracji publicznej oraz innych odbiorców wyników audytu, 
w zakresie metodyki audyt wewnętrzny i zewnętrzny nie cechują się istotnymi różnicami. 
Płaszczyzną współpracy może zatem stać się wymiana doświadczeń w zakresie 
performance audit, czyli w nomenklaturze używanej przez NIK, kontroli wykonania 
zadań. Ocena efektywności, skuteczności i gospodarności jednostek sektora finansów 
publicznych wymaga przyjęcia nieco innych niż tradycyjne sposobów i metod 
audytowania, w tym planowania i przygotowania audytu, prowadzenia oraz formułowania 
wniosków i zaleceń.  

 Współpraca NIK z MF, będącym organem koordynującym audyt wewnętrzny 
w jednostkach sektora finansów publicznych jest istotna m.in.  ze względu na uprawnienie 
NIK wskazane w art. 3 ustawy o NIK (badanie realizacji zadań audytu wewnętrznego). 

 Pomocne w kształtowaniu współpracy audytu wewnętrznego i audytu zewnętrznego mogą 
stać się doświadczenia międzynarodowe, wskazane m.in. w przewodniku praktycznym 
IIA Reliance by internal audit on other assurance providers oraz INTOSAI GOV 9150 
Coordination and cooperation between SAIs and internal auditors in public sector.  

 Przyjmując szerszą perspektywę, realna i partnerska współpraca wszystkich służb kontroli 
i audytu funkcjonujących w polskiej administracji może w istotny sposób wpłynąć na 
zwiększenie efektywności działania wszystkich służb, m.in. pozwalając na unikanie 
powielania prac, wzajemne korzystanie z wyników prac oraz dzielenie się dobrymi 
praktykami. Perspektywą dla budowy współpracy jest koncepcja jednolitego audytu 
(single audit). Szczególna odpowiedzialność w zakresie inicjowania i prowadzenia takiej 
współpracy ciąży na naczelnym organie kontroli państwowej oraz organie koordynującym 
kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny. 


