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Wprowadzenie
termin ‘przegląd partnerski’ jest polskim 
tłumaczeniem angielskiego peer review. 
Kluczowy jest tu wyraz peer, oznaczający 
osobę tej samej profesji, pozycji zawodowej 
lub szerzej: osobę o podobnym statusie 
społecznym, w podobnym wieku czy po 

prostu kogoś, kto jest nam równy. Review 
oznacza przegląd.

„Międzynarodowe standardy najwyż-
szych organów kontroli” (dalej: ISSAI) po-
dają następującą definicję: „przegląd jed-
nego najwyższego organu kontroli przez 
jeden lub kilka partnerskich najwyższych 
organów kontroli”1 (dalej również: NoK). 
Przeprowadzenie przeglądu zależy wyłącz-

Podnoszenie jakości pracy Najwyższej Izby Kontroli

Przegląd partnerski NIK 
w 2012 roku

Powody organizacji przeglądu partnerskiego mogą być różne: poszukiwanie 
skuteczniejszej strategii, weryfikacja procedur, pokaz przejrzystości, dosko-
nalenie narzędzi pracy, a nawet obowiązek ustawowy. Często urząd podda-
jący się przeglądowi liczy na potwierdzenie dobrej opinii o sobie. Nic w tym 
niewłaściwego – jest to przecież dobrowolne poddanie się próbie. Największą 
jednak wartością, jaką przegląd partnerski może przynieść, są trafne ustalenia 
prowadzące do przydatnych rekomendacji – zarazem twórczych i realistycz-
nych. Czy można tak określić 11 rekomendacji, które Najwyższa Izba Kontroli  
otrzymała w 2012 roku? Poniższy artykuł wprowadza w terminologię oraz 
podejście INtoSAI do przeglądów partnerskich, koncentruje się jednak na 
omówieniu tła rekomendacji uzyskanych przez NIK, aby pomóc w odpowie-
dzi na postawione wyżej pytanie. Pełną odpowiedź może przynieść dopiero 
praca nad ich wdrożeniem.

1 ISSAI 5600: Peer�Review�Guideline, <www.issai.org/media(852,1033)/ISSAI_5600_E_Endorsement.pdf>, 
rozdz. 2 (tłum. autora).
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nie od dobrej woli jego uczestników. Mogą 
nimi być tylko najwyższe organy kontroli, 
czyli podmioty mieszczące się w opisanym 
wyżej pojęciu peer. W praktyce wyjątek 
od tej zasady mogą stanowić profesjonalne 
ciała organizacji międzynarodowych, jak 
na przykład INTOSAI Development Initia-
tive (IDI) czy Support for Improvement in 
Governance and Management (SIGMA) 
– wspólna inicjatywa UE i oECD.

Warto dodać, że przeglądy partnerskie 
są działaniem występującym w różnych 
środowiskach zawodowych – naukowych, 
medycznych czy edukacyjnych. Zastoso-
wanie takiego przeglądu ma największy 
sens tam, gdzie poziom specjalizacji lub 
autonomii organizacyjnej uniemożliwiają 
dokonanie wartościowego jakościowo prze-
glądu instytucjom spoza danego obszaru. 
W przypadku NoK oba te warunki mają 
zastosowanie: najwyższe organy kontroli 
najczęściej cieszą się daleko idącą nieza-
leżnością organizacyjną, proceduralną i fi-
nansową, jak również ex definitione – jako 
organy najwyższe, są unikatowe w swoich 
krajach. Nie tylko ze względu na pozycję 
w strukturach administracji państwa, ale 
również ze względu na niepowtarzalny 
zakres i sposób prowadzenia badań.

Ujmując rzecz pragmatycznie, przeglądy 
partnerskie NoK stanowią istotną część 
odpowiedzi na pytanie: kto kontroluje 
kontrolera? Nie zagrażając ich niezależ-
ności, przeglądy przeprowadzane przez 

inne NoK pozwalają na weryfikację ja-
kości strategii, zarządzania i wykonywa-
nia zadań. Z zasadą dobrowolności, jak 
również z bardzo szerokim polem działań 
NoK wiąże się dowolność w kształtowaniu 
zakresu przeglądu. ISSAI 5600 zostawia 
uczestnikom decyzję o jego rozmiarach 
i zawartości.

Przeglądy partnerskie NOK
Podkomitet INtoSAI2 zajmujący się 
przeglądami partnerskimi odnotował do 
tej pory 34 przeglądy partnerskie NoK 
przeprowadzone od 1999 r. oraz 17 pla-
nowanych bądź rozpoczętych. Prawdopo-
dobnie nie wszystkie NoK poinformowa-
ły Podkomitet o swoich przeglądach – na 
przykład, przeprowadzony w 2005 r. przez 
brytyjski NAo przegląd rosyjskiej Izby 
obrachunkowej nie został odnotowany 
w rejestrze. Na podstawie zebranych przez 
Podkomitet materiałów można stwierdzić, 
że niektóre kraje dokonują przeglądu re-
gularnie co kilka lat, na przykład Kana-
da, Stany Zjednoczone, Polska3, Estonia. 
W przypadku NoK Indonezji obowiązek 
taki zapisano w ustawie. Niektóre NoK 
są również wyjątkowo cenione jako prze-
glądający; należą do nich NoK Wielkiej 
Brytanii (uczestnik 11 przeglądów) czy 
Holandii (8). Polska uczestniczyła dotych-
czas w dwóch zespołach przeglądowych4.

Przegląd partnerski może być narzę-
dziem stosowanym wewnątrz organizacji, 

2 INTOSAI CBC�Sub-committee 3: Promote�Best�Practices�and�Quality�Assurance�through�voluntary�Peer�Reviews.
3 Zob. B. Sułkowska: Przegląd�partnerski�w�Najwyższej�Izbie�Kontroli,�„Kontrola Państwowa” nr 3/2007; 

„Biuletyn Informacyjny”, NIK, nr 2/2001 nt. pierwszego przeglądu partnerskiego NIK, przeprowadzone-
go przez SIGMA.

4 Zob. L. Marcinkowski: Przegląd� partnerski� Urzędu� Kontroli� Danii, „Kontrola Państwowa” nr 1/2007; 
P. Banaś, J. Mazur: Przegląd�partnerski�NUK�Słowacji, „Kontrola Państwowa” nr 4/2011.
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której jednostki mają pewną autonomię; 
NoK Indii stosuje je jako środek podno-
szenia jakości działania regionalnych (sta-
nowych) urzędów kontroli.

ISSAI 5600
Uchwalony przez Kongres INtoSAI 
w Johannesburgu w 2010 r. dokument 
składa się z dwóch części: przewodnika 
Peer Review Guideline oraz listy pytań 
Peer Review Checklist. Przewodnik jest 
pomocny w przygotowaniu, przepro-
wadzeniu i podsumowaniu przeglądu 
partnerskiego. odnosi się do następu-
jących zagadnień: definicja przeglądu, 
określenie jego celu, wybór uczestni-
ków, przygotowanie i przeprowadzenie 
przeglądu, działania następcze i ewalu-
acja. Zawiera również słownik termi-
nów i kwestionariusz opinii o przydat-
ności ISSAI 5600 w przeprowadzonym 
przeglądzie.

Lista kontrolna to obszerny zestaw py-
tań, na które należy odpowiedzieć w czasie 
przeglądu. Uporządkowano je w następu-
jących grupach5:
1. Zrozumienie ogólnych ram działalności 
badanego NoK
a. niezależność prawna
b. niezależność finansowa
c. niezależność organizacyjna
d. zakres uprawnień
e. funkcje kontrolne i podejście
f. strategia
g. zarządzanie wewnętrzne
h. rozliczalność (accountability)
i. zalecenia prawno-administracyjne

2. Wewnętrzne standardy i regulacje/pro-
cedury kontroli jakości
a. rodzaje kontroli
b. standardy kontroli
c. kontrola jakości
d. wewnętrzny/zewnętrzny przegląd
e. relacje z innymi podmiotami publicz-

nymi
f. bezpieczeństwo informacji
3. Aspekty strukturalne
a. zasady formalne
b. obszary funkcjonalne
4. Proces kontrolny
a. wybór kontroli
b. planowanie
c. przeprowadzenie kontroli
d. raportowanie
e. działania pokontrolne i dalsze losy wnio-

sków NoK.
Zbiór pytań jest bardzo obszerny, a część 

z nich składa się w istocie z kilku pytań, 
obejmujących wiele zagadnień. Biorąc pod 
uwagę zakres konkretnego przeglądu, na-
leży posłużyć się jedynie wybranymi py-
taniami. W praktyce, NoK przeglądany 
wskazuje obszar zainteresowania, a zespół 
przeglądowy wybiera konkretne pytania.

Wymieniony wyżej Podkomitet 
INtoSAI, który przygotował projekt 
ISSAI 5600, pracuje obecnie nad jego po-
prawioną wersją. W pracach Podkomitetu 
aktywny udział bierze Najwyższa Izba Kon-
troli. Powstanie i rozwój tego dokumentu 
to z pewnością temat na osobny artykuł. 
Dla przeglądu partnerskiego NIK znacze-
nie ma fakt, że samo uchwalenie ISSAI 
5600 przez kongres INtoSAI zainicjo-

5 Tłum. własne – P.B.
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wało istotną zmianę: można prognozo-
wać, że przeglądy partnerskie NoK będą 
w coraz większym stopniu odnosiły się do 
przewodnika przeglądów partnerskich. to 
daje nadzieję na ich większą standaryza-
cję, a dzięki temu również coraz większą 
rolę. Dzięki standaryzacji będzie można 
po prostu stwierdzić, czego po wynikach 
przeglądów partnerskich można oczekiwać 
i jak rozumieć ich rezultaty.

Dla przeglądu przeprowadzonego w NIK 
w 2012 r. ważne jest również, że zgodnie 
z oczekiwaniem Izby, koncentrował się on 
na zakresie rzeczowym określonym przez 
rozdział 4. listy sprawdzającej, to znaczy 
na procesie kontrolnym. Posługując się li-
stą, zespół sformułował około 100 pytań, 
które zostały skierowane do wybranych 
jednostek NIK – odpowiedzialnych za wy-
brane przez zespół 11 kontroli (siedem 
planowych i cztery doraźne).

Organizacja przeglądu 
partnerskiego NIK w roku 2012
Prezes NIK zwrócił się z propozycją prze-
prowadzenia przeglądu do NoK Austrii, 
Danii, Holandii i Litwy. Przewodnic-
two objęła Dania. Zespół przeglądowy 
odwiedził w 2012 r. sześć razy centralę 
NIK w Warszawie, raz Delegaturę NIK 
w Krakowie. Spotkał się w tym czasie   
z 32 pracownikami NIK – kontrolerami, 
koordynatorami, kierownictwem jedno-
stek oraz przedstawicielami kierownictwa 
NIK. Ponadto, członkowie Zespołu spo-
tkali się z niektórymi odbiorcami wyników 

prac Izby: przewodniczącym sejmowej Ko-
misji Kontroli Państwowej, wiceprzewod-
niczącym Komisji Finansów Publicznych, 
przedstawicielami Ministerstwa rozwoju 
regionalnego, Wojewodą Małopolskim 
i przedstawicielami Małopolskiego Urzę-
du Marszałkowskiego, przedstawiciela-
mi środków przekazu (tVN, rMF FM, 
„Dziennika Gazeta Prawna”).

We wrześniu 2012 r. Zespół spotkał się 
w Kopenhadze, praca nad projektem ra-
portu trwała do grudnia 2012 r. Wyniki 
przeglądu zostały przedstawione Kolegium 
NIK 30 stycznia 2013 r., na posiedzeniu 
rozszerzonym o udział dyrektorów i wi-
cedyrektorów jednostek NIK, audytora 
wewnętrznego oraz radców prezesa NIK.

Język przeglądu
Przegląd partnerski to przedsięwzięcie or-
ganizacyjne, które wiąże się z różnego ro-
dzaju problemami. Nie są one przedmiotem 
tego opracowania6, ale warto na chwilę za-
trzymać się nad problemem języka. Zgod-
nie z ustaleniami, językiem przeglądu była 
lingua franca dzisiejszych czasów – język 
angielski. Coraz większa liczba pracowni-
ków NIK sprawnie się nim posługuje, co 
więcej, Izba dysponuje silnym Wydziałem 
Współpracy z Zagranicą, który asystował. 
trudności jednak wynikają nie tylko ze 
względu na poziom znajomości języka, 
lecz również z odmiennych tradycji pracy.

Wystarczy wspomnieć, że mówiąc 
o kontroli koordynowanej, mamy na my-
śli grupę kontroli jednostkowych połączo-

6 Por. wydawany przez NIK „Przegląd Metodyczny”�1/2013, poświęcony w całości przeglądowi partner-
skiemu przeprowadzonemu w Izbie w 2012 r. 
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nych wspólnym programem i – najczęściej 
– wspólną „Informacją o wynikach kon-
troli”. Dla kolegów z wielu NoK kontrola 
to jedynie kontrola jednostkowa, ewen-
tualnie w rozbudowanej formule (multi-
-location audit) kontrola kilku podmiotów. 
Łatwo sobie wyobrazić ich dezorientację, 
kiedy mówi się im o kontroli, która objęła 
kilkadziesiąt czy kilkaset jednostek (jak 
w przypadku kontroli budżetowej). raport 
z kontroli (audit report) – termin w wa-
runkach NIK używany głównie podczas 
tłumaczeń lub przez osoby niezoriento-
wane w prawidłowej terminologii – dla 
wielu NoK jest terminem podstawowym 
i odpowiada wystąpieniu pokontrolnemu 
NIK. „Informacja o wynikach kontroli”, 
która nie wszędzie występuje, to jednak 
najczęściej również audit report (por. 
np. rekomendacje 8-10).

o niuansach w tłumaczeniu pojęcia 
performance audit będzie mowa dalej, 
przy okazji rekomendacji 5., a wytłuma-
czenie obcokrajowcowi, na czym polega 
szczególne polskie rozwiązanie (utrzymu-
jące w administracji zarówno instytucjo-
nalną kontrolę wewnętrzną, jak audyt 
wewnętrzny) w języku, w którym oba te 
pojęcia tłumaczy się jako internal audit, 
jest zadaniem prawie beznadziejnym.

Raport
Liczący 35 stron „Raport z przeglądu 
partnerskiego Najwyższej Izby Kontroli” 
(grudzień 2012 r.) zawiera następujące 
rozdziały:

1. Cel i kontekst przeglądu
2. Główne wnioski, mocne strony i reko-
mendacje
3. Dobór tematów i planowanie kontroli
4. Czynności kontrolne
5. Sporządzanie raportów
6. Procedura pokontrolna

Całość poprzedza streszczenie (ang. 
executive summary), a uzupełniają trzy 
załączniki:
Załącznik 1.  o przeglądzie partnerskim
Załącznik 2.  Lista kontroli wybranych do 

przeglądu partnerskiego
Załącznik 3.  Lista osób uczestniczących 

w spotkaniach w ramach 
przeglądu partnerskiego

Przegląd partnerski nie jest ani kontrolą, 
ani audytem, jednak nie sposób nie do-
strzec istotnych podobieństw warsztato-
wych. Można zauważyć, że opisywany tu 
raport odzwierciedla pewne cechy typowe 
dla audytów performance7:
1. oś raportu stanowią formalne rekomen-
dacje – w regularnym audycie ich realizacja 
byłaby następnie przedmiotem systema-
tycznego monitoringu ze strony kontrolu-
jącego;
2. troska o wysoką komunikatywność 
– czytelny, niesformalizowany język, do-
datkowe informacje na marginesach;
3. Uzasadnienia są sformułowane z mniej-
szą niż w dokumentach NIK troską o pre-
cyzję i wskazanie źródeł;
4. Poza wyróżnionymi w tekście rekomen-
dacjami w tekście można znaleźć dodatko-
we sugestie działań, które nie będą przed-

7 Performance�audit, obok financial i compliance�(zgodności) stanowi jeden z głównych typów kontroli wy-
konywanych przez NOK. W NIK przyjęło się utożsamianie performance�audit z kontrolą wykonania zadań. 
O problemach w tłumaczeniu tego terminu por. komentarz do rekomendacji 5.
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miotem monitoringu, jednak z reguły wra-
ca się do nich w kolejnych audytach;
5. Wyliczenie silnych stron audytowanego 
– ograniczenie się do wyliczenia proble-
mów zaczerniłoby obraz i mogłoby być 
odebrane jako negatywne nastawienie 
audytorów (negativity), co może nieko-

rzystnie wpłynąć na atmosferę współpracy 
z audytowanym8;
6. opis procedury przeglądu oraz lista 
analizowanych kontroli i osób, z którymi 
rozmawiano są jednocześnie wypełnie-
niem wymogu przejrzystości audytu oraz 
prezentują zakres pracy audytora.

8 Por. również komentarz do rekomendacji 9.
9 Autor korzystał z tłumaczenia dokonanego przez Wydział Współpracy z Zagranicą NIK, proponując w nie-

których wypadkach modyfikacje (np. w tłumaczeniu rekomendacji).
10 Por. wyżej: Język przeglądu.

Rekomendacje
rekomendacje wraz z uzasadnieniami stanowią główną część „raportu z przeglądu 
partnerskiego” – sformułowanie ich było zasadniczą częścią pracy Zespołu przeglądo-
wego. Jak już podano wyżej, językiem przeglądu, a więc i raportu, był angielski. Wydział 
Współpracy z Zagranicą NIK przetłumaczył9 ten tekst na potrzeby dyskusji, która od-
była się na posiedzeniu Kolegium NIK 30 stycznia 2013 r. rozważając jednak dokład-
nie poszczególne rekomendacje i ustalenia, warto pamiętać, że były one formułowane 
w specyficznym języku używanym w audycie i zarządzaniu, który nie zawsze łatwo 
poddaje się tłumaczeniom10. Mimo wysokiej oceny tego przekładu, w dalszej analizie 
będą zachowane sformułowania w języku oryginału.

1. Kontynuować doskonalenie procesu wyboru tematów do kontroli, 
opie ra jąc się w większym stopniu na analizie ryzyka

Continue to focus the audit selection process to ensure a more risk-based approach

Pierwsza rekomendacja otwiera rozdział „Dobór tematów i planowanie kontroli”. 
Jej forma i zawartość odzwierciedlają główny problem warsztatowy, z którym mu-
siał poradzić sobie Zespół przeglądowy. Analizą objął kontrole do końca 2011 r., 
tymczasem właśnie pod koniec tego roku rozpoczął w NIK działalność zespół do 
spraw planu pracy NIK na rok 2012, przekształcony następnie w zespół do spraw 
planowania. Zainicjował on szereg istotnych zmian w podejściu do przygotowania 
przez NIK rocznego planu kontroli. W rezultacie, planowanie kontroli na 2013 r. 
w znacznym stopniu różniło się od tego, z czym Zespół przeglądowy mógł się 
zetknąć analizując kontrole z lat wcześniejszych.
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Zespół stwierdził, że planowanie w NIK ma charakter oddolny (bottom-up), to 
znaczy, propozycje tematów są zgłaszane przez departamenty i delegatury, któ-
re określają przy tym związek swoich propozycji z dość ogólnie zarysowanymi 
priorytetami, a kierownictwo NIK przegląda je i dokonuje wyboru. Następnie 
jednostki kontrolne NIK decydują, w której kontroli chcą wziąć udział.

Zwrócono także uwagę, że o ile jest oczywiste, iż kontrole doraźne są defi-
niowane znacznie swobodniej niż kontrole planowe, to wszystkie kontrole NIK 
powinny wynikać z analizy ryzyka. Najlepiej byłoby, gdyby dotyczyła ona „nie 
tylko poszczególnych kontrolowanych i poszczególnych kontroli, ale całego sek-
tora publicznego”. Powołano się przy tym na przykład „niektórych NoK wcho-
dzących w skład zespołu przeglądowego”, które w monitorowaniu kontrolowa-
nych i w planowaniu korzystają z odpowiedniej bazy danych ryzyk lub systemu 
zintegrowanej analizy ryzyka.

Zespół przeglądowy odnotował prace wspomnianego nikowskiego zespołu 
ds. planowania, które doprowadziły już w 2012 r. do znacznego scentralizowania 
prac nad planem kontroli. Można dodać, że zespół ds. planowania przedstawiał 
swoje propozycje na podstawie materiałów i propozycji przygotowanych przez 
Departament Strategii NIK. Pojawiły się propozycje nowych tematów, część 
propozycji jednostek została odrzucona, część przesunięta do grupy „oczekują-
cych”, a część zaakceptowana, często po istotnych modyfikacjach. W terminologii 
raportu przeglądowego oznaczałoby to pojawienie się w planowaniu Najwyższej 
Izby Kontroli silnego procesu odgórnego (top-down) obok nadal działającego me-
chanizmu bottom-up.

rozpoczęto również pracę nad skoordynowanym wykorzystaniem analizy ry-
zyka w planowaniu kontroli, tu jednak zachęta sformułowana przez Zespół prze-
glądowy zachowuje w znacznym stopniu aktualność. Warto również rozpoznać 
zastosowanie i przydatność dla NoK rozwiązań informatycznych wspierających 
analizę ryzyka.

2. W większym stopniu opierać kontrole na analizie systemowej, 
ograniczając pracochłonne badanie indywidualnych transakcji i dowodów

Consider moving further in the direction of conducting system analysis and scal ing 
down substance auditing

Druga rekomendacja wynika z refleksji nad rozmiarami kontroli NIK, a szcze-
gólnie kontroli budżetowej. Przerastają one – czasem wielokrotnie – rozmiary 
kontroli, z którymi na co dzień mają do czynienia przedstawiciele NoK tworzą-
cych Zespół przeglądowy. Był to chyba również obszar, w którym najtrudniej było 
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znaleźć wspólny język ekspertom Zespołu i NIK – do Zespołu dokooptowano 
nawet na pewien czas audytora duńskiego NoK, specjalizującego się w audycie 
finansowym. ostatecznie, zdaniem autora, na szczególną uwagę zasługuje za-
mieszczona w raporcie obserwacja: w analizowanych przez Zespół kontrolach ry-
zyko systemowe było traktowane na równi z innymi typami ryzyka. tymczasem, 
koncentracja na ryzyku systemowym prowadziłaby do istotniejszych wyników 
i oszczędności zasobów.

Za tą uwagą idzie sugestia intensyfikacji współpracy z audytem wewnętrznym 
(ewentualnie instytucjonalną kontrolą wewnętrzną) badanych jednostek i lep-
szego wykorzystania wyników jego pracy.

osobne miejsce Zespół przeglądowy poświęcił kontroli budżetowej, dostrze-
gając potrzebę większego wpływu Najwyższej Izby Kontroli na usprawnienie 
systemu rachunkowości i rozliczalności (accountability) w administracji rządo-
wej. Dużym obszarem możliwych usprawnień wydaje się informatyczna obsługa 
rachunkowości budżetowej – obecnie w setkach liczy się różnego rodzaju infor-
matyczne systemy księgowe w administracji publicznej. Wypracowanie wspólnie 
z Ministerstwem Finansów rozwiązań wspomagających faktyczny dostęp do da-
nych rachunkowych nie tylko zwiększyłoby przejrzystość i rozliczalność sektora 
publicznego, ale umożliwiłoby NIK skuteczniejszą analizę obszarów zagrożonych 
istotnym ryzykiem.

Propozycje Zespołu przeglądowego, motywowane wysokimi kosztami kontroli 
budżetowej, prowadziłyby również do koncentracji na jednostkach, w których wy-
stępuje istotne ryzyko i ograniczenia się do kontroli jedynie co kilka lat jednostek 
uzyskujących dobre oceny Izby. Zespół odnotował jednak również, że NIK musi 
liczyć się w tej dziedzinie z oczekiwaniami Sejmu.

3. Uwzględnić korzyści płynące z analiz przekrojowych i zapewnić, aby 
ustalenia i wnioski trafiały na odpowiedni poziom zarządzania

Consider the benefits of cross-cutting analysis and assure that findings and 
rec ommendations are directed at the appropriate level in the line of responsibility

rekomendacja ta w rzeczywistości zachęca do kierowania kontroli NIK na 
wyższy, niż wykonawczy, poziom zarządzania. Wynikła ona z dyskusji Zespołu 
nad analizowanymi przezeń kontrolami NIK, w czasie których często padało py-
tanie: Czy inne zaprojektowanie kontroli nie pozwoliłoby odnieść się do słabości 
w konstrukcji rządowego programu, zamiast jedynie do jego realizacji?

Za odpowiedzią twierdzącą przemawia to, że NoK dysponują szczególną moż-
liwością porównań przekrojowych i międzysektorowych, stosowania porównań 
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i benchmarkingu. Składają się na to: obejmująca wiele branż i specjalności kom-
petencja merytoryczna, uprawnienia do pozyskiwania informacji wysokiej jakości  
oraz warsztat zapewniający odpowiednią wiarygodność ustaleń i konkluzji. Często 
jest tak, że porównywalnymi możliwościami nie dysponuje żadna inna instytucja 
państwowa danego kraju. Z tego względu, mimo że Zespół jest świadom istnie-
nia analiz przekrojowych NIK, zachęca do dalszego wzmacniania tego kierunku 
rozwoju kontroli.

W czasie wewnętrznych dyskusji nad tą rekomendacją zauważano, że propo-
nowane podejście niesie ze sobą poważne ryzyko: wkroczenia w sferę politycz-
ną lub decyzyjną, ewentualnie pośredniego wystąpienia z krytyką parlamentu 
– autora ustaw. Niewątpliwie należy je ważyć w każdej konkretnej sytuacji, nie 
ma jednak powodu, aby to miało przekreślić samą rekomendację. NoK ogra-
niczający swoje kontrole do poziomu wykonawczego przypominałby bardziej 
inspekcję niż najwyższy organ kontroli.

4. Rozważyć wprowadzenie procedur, które pozwolą na bardziej elasty-
czne przydzielanie zasobów do poszczególnych kontroli – w zależności od 
ich zakresu i ryzyka

Consider procedures for awarding resources to the individual audit more flexibly 
depending on the scope and risk of the audit

Wskazane jest, by kontrolerów i tak zwane osobodni przydzielać do kontroli 
w zależności od zakresu danej kontroli i ryzyka z nią związanego – co wyma-
gałoby usprawnienia obecnego, bardzo ogólnego szacowania pracochłonności. 
trudno z tym postulatem dyskutować, szczególnie że niezależnie od przeglądu 
partnerskiego, pytanie o zasadność poszczególnych propozycji pracochłonności 
często wraca na posiedzeniach działającego w Najwyższej Izbie Kontroli zespołu  
ds. planowania.

Niejako przy okazji Zespół przeglądowy poruszył kwestię publikowania kosztu 
kontroli. W uzasadnieniu do ww. rekomendacji stwierdził m.in.: „Przekazywanie 
informacji o kosztach kontroli do wiadomości publicznej poprawiłoby przejrzy-
stość i rozliczalność NoK, a tym samym stanowiłoby dobrą praktykę”. Następne 
zdanie raportu wydaje się jednak temu przeczyć: „trudno znaleźć przykład do-
brego rozwiązania ujęcia kosztów w odniesieniu do jakości kontroli”. rozliczanie 
z wydatków bez odniesienia do jakości wykonanej pracy nie byłoby chyba jednak 
dobrą praktyką.
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5. Kontynuować wzmocnienie elementu kontroli wykonania zadań  
(per for mance audit)

Continue to increase further the element of performance auditing

Standardy INtoSAI11 dzielą kontrole na trzy typy. W języku angielskim: finan-
cial, performance, compliance. Pierwszy z nich nie wymaga tłumaczenia, ostatni 
oznacza kontrolę zgodności (z prawem, standardami, zbiorem dobrych praktyk 
itd.), natomiast drugi przyjęło się w NIK określać jako ‘kontrola wykonania zadań’.

NIK tradycyjnie przeprowadza tak zwane kontrole zintegrowane, łączące dwa 
lub wszystkie typy kontroli. Na przykład kontrola budżetowa, która jest najbliższa 
typowi kontroli finansowej w powyższym rozumieniu, zawiera istotne elementy 
kontroli zgodności, a od pewnego czasu również kontroli wykonania zadań. Z kolei 
kontrole wykonania zadań przeprowadzane przez NIK niemal zawsze zawierają 
element kontroli zgodności, a zdarza się, że również kontroli finansowej. Warto 
zauważyć, że nie jest to jedyne możliwe rozwiązanie, w wielu NoK kontrole po-
szczególnych typów są wykonywane osobno, a nawet przez odrębne, wyspecja-
lizowane zespoły. tak jest choćby w przypadku NoK Danii, zaś NoK Holandii 
w ogóle nie przeprowadza samodzielnie kontroli finansowej, koncentrując się na 
kontrolach performance.

rekomendacja 5., otwierająca rozdział „Czynności kontrolne”, została oparta na 
przeanalizowanej przez Zespół próbie 11 kontroli NIK. Zespół nie podważał po-
dejścia NIK, natomiast stwierdził, że kontrole określane jako kontrole wykonania 
zadań często są znacznie bliższe kontroli zgodności, ewentualnie dotyczą jedynie 
oceny zadań, które już zostały wykonane. tymczasem, zgodnie z „Wytycznymi 
w sprawie kontroli wykonania zadań”12 INtoSAI, kontrola taka koncentruje się 
na oszczędności, wydajności i skuteczności wykonywania zadań, a jej istotnym 
celem jest pomoc kontrolowanemu – przez odpowiednie wnioski – w zwiększe-
niu oszczędności, podniesieniu wydajności i osiągnięciu lepszej skuteczności. 
Zasadniczym pytaniem w takiej kontroli nie jest więc: „Czy zadanie wykonano 
należycie?”, lecz raczej: „Jak w kontrolowanej dziedzinie osiągnąć dobrą jakość 
za dostępne środki?” W tym sensie, w kontroli typu performance bardziej chodzi 
o zadania właśnie wykonywane, niż już wykonane.

11 Podział szczególnie wyraźnie uwidoczniony w nowo projektowanym układzie ISSAI 100-400.
12 ISSAI 3000-3100. Przekład polski ISSAI 3000 został wydany przez Najwyższą Izbę Kontroli: ISSAI�3000:�

Standardy� i�wytyczne� kontroli�wykonania� zadań� na� podstawie� standardów�kontroli� INTOSAI� i� praktyki, 
Warszawa 2009.
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Warto przypomnieć, że zespół ds. planowania również zauważył potrzebę upo-
rządkowania tej terminologii, niezależnie od Zespołu przeglądowego. Jeszcze 
przed powstaniem „raportu z przeglądu partnerskiego” zaproponował, wpro-
wadzoną następnie do planu kontroli Najwyższej Izby Kontroli na 2013 r., zasadę 
deklarowania dominującego typu kontroli. to niewątpliwie krok, który zbliża do 
uporządkowania zarówno podstawowych kwestii terminologicznych i warszta-
towych, jak i otwiera pole do zbliżenia nikowskiej kontroli wykonania zadań do 
jej postaci standardowej.

6. Wzmocnić dialog z kontrolowanymi

Strengthen dialogue with the auditees

ta rekomendacja wydaje się w znacznym stopniu rezultatem zderzenia podej-
ścia audytowego z bardziej sformalizowanym podejściem stosowanym w Naj-
wyższej Izbie Kontroli. 

W pierwszym intensywna komunikacja w trakcie audytu uzupełnia w pewnym 
stopniu bardzo uproszczoną procedurę odwoławczą. Audytowany nie ma tu naj-
częściej formalnych możliwości doprowadzenia do uchylenia jakiegoś ustalenia 
czy rekomendacji. Może je natomiast skomentować, ale najczęściej jedynie od 
audytora zależy, na ile te komentarze zostaną uwzględnione. 

W drugim podejściu, bliższym naszej tradycji kontrolowania, procedury komu-
nikacji w trakcie kontroli pozostają w cieniu procedur mających wprost zapewnić 
kontrolowanemu pełne prawa w kontradyktoryjnym dochodzeniu do obiektyw-
nych ustaleń i wniosków.

Zespół przeglądowy zauważył, że „kontakt pomiędzy NIK a jednostkami kon-
trolowanymi jest bardziej formalny niż w ich własnych najwyższych organach 
kontroli”. Stwierdzenie to zostało oparte również na tym, co Zespół usłyszał od 
kontrolowanych. W rezultacie, raport zachęca do intensyfikacji komunikacji, 
włącznie z dyskusją na temat celów kontroli, która może pomóc w sprofilowaniu 
kontroli wykonania zadań oraz poprawić jakość analizy ryzyka. Dostrzegając 
ograniczenia prawne, Zespół wskazał na możliwości związane z komunikacją 
roboczą, a w ostateczności (to uwaga, która padła w dyskusji z przedstawi-
cielami Najwyższej Izby Kontroli) – zaprojektowania odpowiednich zmian  
ustawowych.

radą, której Zespół udzielił w tym miejscu jest również prowadzenie regu-
larnego (raz na 4-5 lat), profesjonalnego badania opinii interesariuszy i jednostek 
kontrolowanych, z myślą o udoskonaleniu współpracy i skuteczności kontroli.
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7. Zwiększyć zaangażowanie i udział kontrolerów na wszystkich etapach 
procesu kontrolnego, na przykład przez wzmocnienie pracy zespołowej 
i zastosowanie podejścia projektowego

Increase the involvement and participation of auditors at all stages of the audit,  
e.g. by strengthening teamwork and using a project-oriented approach to audits

Analizując próbę 11 kontroli NIK, Zespół przeglądowy spotykał się osobno 
z kierownictwem, koordynatorami i kontrolerami. W rezultacie sformułował 
powyższą rekomendację wskazując, że udział kontrolerów we wczesnych fazach 
kształtowania kontroli byłby dobrym środkiem pozwalającym:
• znacznie lepiej niż przez test wiedzy przygotować się do kontroli;
• zapobiec przerośniętym i przez to nierealnym programom kontroli;
• zwiększyć zaangażowanie zespołu kontrolerskiego.

Zespół zauważył, że w większości kontroli planowych zespoły kontrolerskie 
są bardzo duże, niejednokrotnie przekraczają 30 osób pracujących w różnych 
miejscach. Z tego względu wskazał na zalety podejścia projektowego, przy czym 
z opisu tego podejścia wynika, że w rozumieniu Zespołu nie polega ono na za-
stosowaniu jakiejś określonej metodyki projektowej, jak na przykład Prince 2. 
Po prostu chodzi o zmniejszenie ekipy biorącej udział w kontroli i prowadzenie 
wszystkich prac przez zespół, który wspólnie opracowuje program, na bieżąco 
omawia główne problemy pojawiające się w trakcie kontroli, a następnie wspólnie 
pracuje nad wystąpieniami i informacją pokontrolną.

Analiza uzasadnienia wskazuje, że jest to rekomendacja dotycząca generalnego 
podejścia do organizacji kontroli. Zalecane podejście możliwe jest tylko w kontro-
lach mniejszych, najlepiej wykonywanych przez tę samą jednostkę kontrolną – ma 
prowadzić do kontroli opierających się na trafnej analizie ryzyka, przeprowadza-
nych w nie więcej niż kilku jednostkach przez mały, dobrze współpracujący zespół.

8. Kontynuować działania, których celem jest poprawa czytelności  
wy stąpień i informacji

Continue to focus on improving the readability of the audit reports

rekomendacja ta otwiera rozdział „Sporządzanie raportów”. Język raportów, 
sposób prezentowania głównych ustaleń – to troska wszystkich NoK świata. 
Przełożenie specjalistycznych najczęściej zagadnień na język zrozumiały dla sze-
rokiego grona odbiorców – tak, by nie uronić istoty zagadnienia oraz zachować od-
powiedni poziom precyzji – jest zadaniem trudnym nie tylko w przypadku NIK.
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tradycja dobrych relacji NIK ze środkami przekazu, ich powszechne zaintereso-
wanie wynikami pracy Izby, żywa i przyciągająca uwagę strona <www.nik.gov.pl> 
nie umknęły uwadze Zespołu przeglądowego. Potwierdziły to między innymi 
jego spotkania z przedstawicielami środków przekazu (tVN, rMF FM, „Dzien-
nik Gazeta Prawna”). Zespół zauważył również prace NIK nad poprawą czytel-
ności i układu graficznego wystąpień i informacji pokontrolnych. równocześnie 
jednak, doświadczenia i osiągnięcia innych NoK nie pozostawiają wątpliwości: 
dokumenty NIK, a szczególnie informacje o wynikach kontroli, muszą stać się 
bardziej komunikatywne.

9. Proces uczenia się kontrolowanych poprawi się, jeśli wystąpienia 
i informacje będą zawierały więcej przykładów pozytywnych

Increase the use of positive examples in audit reports to increase learning among 
auditees

„Członkowie zespołu przeglądowego zaobserwowali, że NIK bardzo rzadko 
pisze o pozytywnych ustaleniach, głównie podkreślając te negatywne. […]. Po-
zytywne ustalenia najczęściej kryją się pod sformułowaniem »nie stwierdzono 
nieprawidłowości«”. 

W „raporcie z przeglądu partnerskiego” przyznano, że taka jest tradycja kon-
trolna, ale wskazano równocześnie, iż coraz więcej NoK próbuje w sposób wy-
ważony pokazywać również ustalenia pozytywne. takie podejście uświadamia 
kontrolowanemu nie tylko „czego nie robić”, ale również przekonująco podpowia-
da „co robić”. Dostarcza wskaźników i uwiarygodnia raport, zdejmując z niego 
odium krytykanctwa.

Nie polemizując z argumentacją Zespołu, warto dodać, że ustalenia pozytyw-
ne bywają trudniejsze do zweryfikowania niż negatywne i być może również 
z tego wynika trudność w ich umieszczaniu w dokumentach pokontrolnych. 
W informacjach pokontrolnych NIK pojawiają się one najczęściej w uzasadnie-
niach oceny pozytywnej i obejmują zdecydowanie bogatszy zakres konstatacji 
niż „nie stwierdzono nieprawidłowości”. Niewątpliwie natomiast do rzadkości 
należy wskazanie dobrych praktyk w kontrolowanej działalności. Biorąc to pod 
uwagę, przekonująca wydaje się zachęta do budowy umiejętności znajdowania 
i uzasadniania pozytywów w kontrolowanej działalności oraz zastrzeżenie Ze-
społu o „wyważonym”, to znaczy ostrożnym i wiarygodnym wskazywaniu tego, 
co warto pochwalić.
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10. W procesie zapewnienia jakości raportów rozważyć korzystanie 
w większym stopniu z pomocy ekspertów zewnętrznych

Consider using external assessments in quality assurance of audit reports

Zespół przeanalizował system zapewnienia jakości i stwierdził, że jest on roz-
budowany i zadowalający. Jedynym proponowanym rozszerzeniem mogłoby być 
zaangażowanie w większym stopniu ekspertów zewnętrznych. Zespołowi nie cho-
dzi o udział w kontroli biegłych i specjalistów, ale o „systematyczny zewnętrzny 
przegląd końcowych raportów z kontroli pod względem stosowanej metodyki, 
prezentacji itd.”. Nie do końca spełniają ten wymóg panele ekspertów (według 
dotychczasowej praktyki), ponieważ dotyczą zagadnień przewidzianych do kon-
troli lub już skontrolowanych. W opinii Zespołu, analizie jakościowej na tym 
etapie powinna zostać poddana metoda, treść oraz forma, w tym komunikatyw-
ność i język raportu.

raport nie odnosi się do zagadnienia tajemnicy kontrolerskiej, która ogranicza 
możliwość udostępnienia projektu informacji NIK przed jej publikacją. Nale-
ży jednak pamiętać, że – podobnie jak w przypadku innych tego rodzaju kolizji 
z obowiązującą ustawą – odpowiedzią Zespołu przeglądowego będzie: propo-
nujemy to, co wydaje nam się najlepsze dla NoK i jest zgodne ze standardami 
międzynarodowymi. Jeśli pojawia się kwestia uprawnień i ograniczeń prawnych, 
przekonajcie ustawodawcę do dobrych rozwiązań.

11. Wzmocnić działania na rzecz wdrażania wyników kontroli i wniosków

Strengthen the follow-up on audit results and recommendations
ostatni rozdział – „Procedura pokontrolna” zawiera jedynie powyższą reko-

mendację. Zespół zauważył aktywność NIK w dziedzinie nią objętej, w tym 
dodatkową korespondencję i kontrole sprawdzające. Zdaniem Zespołu, brakuje 
natomiast systematyczności, co pociąga za sobą trudności w realnym określeniu, 
czy i w jakim stopniu administracja podejmuje działania wynikające z ustaleń, 
wniosków i uwag NIK. to z kolei, wedle autorów raportu, utrudnia zaangażowa-
nie Sejmu na przykład w celu zdopingowania niesłownego ministra.

Warto pamiętać, że również ten problem należy do kanonu fundamentalnych 
problemów wszystkich NoK świata. raport podaje dwa przykłady dobrej prak-
tyki NoK. W pierwszym jest to regularny kontakt z ministrem deklarującym 
podjęcie działań, w celu weryfikacji postępu prac, a następnie informacja o wdro-
żeniu rekomendacji dla odpowiedniej komisji parlamentarnej. W drugim zbiera 
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Podsumowanie
Przyglądając się rekomendacjom „raportu 
z przeglądu partnerskiego” łatwo zauwa-
żyć, że łączą się one między sobą: 2. z 3. 
(kontrole systemowe – i analizy przekro-
jowe wysokiego poziomu), 1. z 4. i z 7. 
(analiza ryzyk – przydzielanie zasobów 
– podejście projektowe), 5. z 6. (element 
perfomance – dialog z kontrolowanym). 
odnosi się więc wrażenie, że poszczególne 
rozwiązania krążą wokół zagadnień bar-
dziej podstawowych. Wynikają one z wizji 
zmian, których celem jest sprawniejsza, 
bardziej przejrzysta i wydajna Izba, zu-
żywająca mniej zasobów na poszczególne 
kontrole, przedstawiająca wyniki pozwa-
lające w przyszłości konstruować lepsze 
programy rządowe i tworzyć lepsze prawo. 
Pozostaje pytanie, na ile te rekomendacje 
dadzą się zrealizować – o tym jednak bę-
dziemy mogli się przekonać dopiero po 
pewnym czasie.

Sukcesem tego, trzeciego już w historii 
NIK, przeglądu partnerskiego jest również 
stały postęp w merytorycznym kontakcie 

z przedstawicielami innych NoK – mimo 
nieuniknionych barier językowych, z który-
mi jednak uczymy się coraz lepiej sobie ra-
dzić. Pełne zaangażowanie jednostek NIK, 
których kierownictwo i kadra poświęcały 
swój czas na prezentacje, spotkania i dys-
kusje – również w gorącym okresie kon-
troli budżetowej – musi budzić uznanie.

Z okazji każdego przeglądu coraz głębiej 
potrafimy również wnikać w istotę for-
mułowanych przez zespoły przeglądowe 
rekomendacji. Kolejny przegląd partnerski 
oznacza nie tylko, że NIK staje się insty-
tucją coraz bardziej przejrzystą. Dowodzi 
również, że w wyważony sposób postępuje 
w praktyce organizacji uczącej się – pozy-
skuje doświadczenia zagraniczne i chce je 
stosować, ale tylko dobrze rozumiejąc ich 
konsekwencje, mając na celu wzbogacenie 
własnej tradycji i kultury pracy.

PAWEŁ BANAŚ,  
radca prezesa NIK

się i klasyfikuje informacje o wykonaniu rekomendacji a następnie przeprowadza 
w wylosowanych przypadkach kontrole sprawdzające. oba przykłady nie pokazują 
żadnych nadzwyczajnych rozwiązań. Ich mocną stroną jest systematyczność, a co 
za tym idzie, przyzwyczajenie kontrolowanych, że przyjęty do realizacji wniosek 
nie będzie zapomniany, zaś parlamentu – do współdziałania z NoK w wymaga-
jących tego przypadkach.


