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Model to wzór, według którego coś jest 
lub ma być wykonane; to także konstruk-
cja, schemat lub opis ukazujący działanie, 
budowę, cechy, zależności jakiegoś zjawi-
ska lub obiektu1. Model kontroli przepro-
wadzanych przez najwyższe organy kon-
troli (NOK) bądź audytu2, w tym NIK, 
musi zatem odwoływać się także do ja-
kichś wzorców. Wzorce te mogą stano-
wić pewne legitymowane normy po-
stępowania o  różnym uzasadnieniu 

– w tym także uzasadnieniu pragma-
tycznym, czyli wynikającym z uznanych 
powszechnie zasad sprawnego działa-
nia. Tego typu wzorce mogą mieć po-
stać stosowanych lub zalecanych w ja-
kimś kontekście praktyk. Do takich na-
leżą między innymi międzynarodowe 
standardy najwyższych organów kontroli  
(International Standards of Supreme Audit 
Institutions – ISSAI), formułowane i upo-
wszechniane przez Międzynarodową Orga-
ni zację Najwyższych Organów Kontroli 
(International Organisation of Supreme 
Audit Institutions – INTOSAI). Standardy 

Wypracowanie coraz lepszych wzorców kontroli

Model kontroli działania  
organów administracji publicznej

Właściwe zaprojektowanie modelu kontroli jest konieczne do prawidłowego  
wytyczenia sposobów i kierunków zmiany działania jednostek kontro-
lowanych. Prawidłowo skonstruowany model kontroli legitymizuje zarówno  
zakres kontroli, jak i jej przebieg; przekazuje interesariuszom procesu kontroli  
zasadnicze informacje dotyczące standardów prawidłowego funkcjonowania 
administracji publicznej.

1 Por. Słownik języka polskiego, <http://sjp.pwn.pl>
2	 W	opracowaniu,	w	odniesieniu	do	kompetencji	NOK,	nie	czyni	się	rozróżnienia	pomiędzy	audytem	ze-

wnętrznym	(audytem)	a	kontrolą	zewnętrzną	(kontrolą).
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te są oparte na doświadczeniu członkow-
skich NOK oraz właśnie na ogólnych zasa-
dach wypracowanych przez prakseologię, 
służących prowadzeniu niezależnej i sku-
tecznej kontroli bądź audytu. Są one przy 
tym na tyle elastyczne, że mogą być sto-
sowane w kontekście stosunkowo zróżni-
cowanych przepisów krajowych oraz we-
wnętrznych regulacji przyjętych przez jed-
nostki kontrolowane i kontrolujące. 

Na model kontroli w szerokim znacze-
niu tego pojęcia składają się dwa elementy. 
Pierwszy tworzą ogólnie określone kom-
ponenty treściowe i proceduralne działań 
podejmowanych przez organ kontrolują-
cy, wyznaczające abstrakcyjnie zasadni-
cze ramy kontroli, mające zastosowanie 
w każdej kontroli wobec każdej jednost-
ki kontrolowanej. Drugim składnikiem 
są zaś konkretne założenia dokonywane 
przez organ kontroli dotyczące tego, jak 
– w konkretnych kontekstach sytuacyj-
nych – powinna funkcjonować dana jed-
nostka kontrolowana. Te dwa składniki 
muszą ze sobą współgrać, to znaczy być 
logicznie ze sobą splecione. 

Sprawowana przez NOK kontrola dzia-
łania organów administracji publicznej do-
tyczy zazwyczaj sprawdzenia spełnienia 
określonych wymogów ustawowych: legal-
ności, rzetelności, gospodarności i celowo-
ści działań podejmowanych przez jednost-
ki kontrolowane. „Działania” podlegające 
kontroli są w tym opracowaniu ujmowane 
szeroko – jako działania sensu largo, czyli 
pragmatyczne konglomeraty, to jest konfi-
guracje określonych aktywności organów 
administracji, nakierowanych na osiągnię-
cie najczęściej wąsko określonych zmian 
w rzeczywistości, w ramach których anga-
żowane są jakieś zasoby (w tym także czas). 

Model kontroli dotyczący 
jednostek kontrolowanych
Reprezentatywne dla modelu kontroli 
w aspekcie dotyczącym jednostek kon-
trolujących są wytyczne zawarte w sto-
sunkowo powszechnie stosowanych stan-
dardach opracowywanych w ramach mię-
dzynarodowej współpracy NOK. Należą 
do nich wspomniane już standardy ISSAI. 
Fundamentalne cechy modelu kontroli 
i zasady, które mają być stosowane wobec 
jednostek działających w sektorze pu-
blicznym, określa dokument ISSAI 100 
– „Podstawowe zasady audytu sektora pu-
blicznego”. Pryncypia te zostały skonkre-
tyzowane i uszczegółowione w innych do-
kumentach: ISSAI 200 – „Podstawowe 
zasady kontroli finansowej”, ISSAI 300 
– „Podstawowe zasady kontroli wykona-
nia zadań” oraz ISSAI 400 – „Podstawowe 
zasady kontroli zgodności”. 

ISSAI 100 formułuje główny cel audy-
tu/kontroli. Zgodnie z tym dokumentem, 
kontrola sektora publicznego ma umożli-
wiać zebranie informacji o działaniu jed-
nostek kontrolowanych oraz dokonanie 
na tej podstawie niezależnych i obiek-
tywnych ocen dotyczących odchyleń 
owego działania od przyjętych norm lub 
zasad dobrego rządzenia. Przez to kon-
trola/audyt ma zwiększać użyteczność 
oraz wiarygodność wniosków formuło-
wanych w tym kontekście i kierowanych 
do interesariuszy jednostek kontrolowa-
nych. ISSAI 100 określa także zasadni-
cze kryteria podmiotowe i przedmioto-
we modelu kontroli: dotyczące parame-
trów jakościowych warsztatu audytora 
(albo kontrolera), głównych użytkowni-
ków zebranych informacji, a także doboru 
kryteriów ocen, definiowania przedmiotu 
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kontroli i formułowania wniosków audy-
tu/kontroli3.

Standardy ISSAI muszą być stosowane 
w ogólniejszym modelu prakseologicznym 
kontroli/audytu. Z ogólnych zasad prak-
seologii wynika, że każdy model kontroli  
musi spełniać kryterium pomocniczo-
ści. Musi zatem opierać się na zasadni-
czych wytycznych o charakterze ogólnym 
(właśnie takich jak przytoczony standard 
ISSAI 100), ale jednocześnie być odpo-
wiednio dostosowany do konkretnych 
uwarunkowań, które stwarza i w któ-
rych funkcjonuje jednostka kontrolowa-
na, z uwzględnieniem dotyczących jej  
regulacji prawnych (zwłaszcza natury kon-
stytucyjnej) oraz jej misji – najpewniej po-
wierzonej jej na mocy decyzji, której za-
sadniczym źródłem była legitymowana 
wola polityczna. 

Subsydiarny model kontroli ma zatem 
charakter względnie autonomiczny – to 
znaczy opiera się po części na elemen-
tach zewnętrznych (określonych przez 
kryteria kontroli), a po części na elemen-
tach wewnętrznych (stanowiących uza-
sadnienie „właściwego” działania danej 
jednostki w kontekście jej konkretnych 
zadań i celów). Składa się więc z dwu za-
sadniczych komponentów, które muszą do 
siebie pasować: jednym jest prawidłowo 
(z punktu widzenia użytkownika mate-
riału kontrolnego) sformułowany „zamysł 
kontrolny” oraz właściwie do tego „zamy-
słu” dobrane wyposażenie kontroli. Z dru-
giej strony, są to założenia odnoszące się 
do „prawidłowości” działania jednostki 

kontrolowanej, które będą w toku kon-
troli weryfikowane i do których oczywi-
ście musi być dopasowany wspomniany 
„zamysł kontrolny”. Przez wyposażenie 
kontroli należy rozumieć określenie jej 
głównych parametrów dotyczących treści  
podejmowanych działań kontrolnych, pro-
cedury ich przeprowadzenia oraz alokowa-
nie niezbędnych do tego zasobów – ade-
kwatnych dla osiągnięcia optymalnego 
poziomu społecznych kosztów i korzy-
ści, które z danej kontroli mają wypły-
wać (zgodnie z zasadą proporcjonalności 
wysiłku kontrolnego do szacowanego ry-
zyka zaistnienia istotnych nieprawidło-
wości działania). 

W tym kontekście za nieprawidłowe 
działanie NOK należy uznać tworzenie zu-
pełnie nieautonomicznych albo zupełnie 
autonomicznych modeli kontroli. Przez 
cechę nieautonomiczności kontroli na-
leży rozumieć oparcie jej zamysłu jedy-
nie na własnych deklaracjach jednostki 
kontrolowanej co do realizacji przez nią 
jej własnej misji bądź jedynie zadań albo 
celów. W takim przypadku odkodowanie 
ustawowych kryteriów kontroli (a więc 
elementów zamysłu kontroli) w konkret-
nym jej modelu dostosowanym do sytu-
acji odbywa się przez formułowanie sylo-
gizmów odnoszących się do tego, co jed-
nostka kontrolowana zadeklarowała jako 
„swój” model działania w określonym za-
kresie objętym kontrolą i jak ów model 
realizowała w celu osiągnięcia zadekla-
rowanych rezultatów (najczęściej stawia-
ne są wówczas pytania o to, w jaki sposób 

3 Na podstawie ISSAI 100, § 24.
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coś zostało zrealizowane, przygotowane, 
opracowane). Jest to więc postać spraw-
dzenia, czy jakieś zamierzenia zostały zre-
alizowane, nie zaś, czy sam model dzia-
łania był już od samego początku właści-
wy do wykonania danych zadań albo czy 
mechanizm wykonania zadań oparty na 
formułowaniu przez jednostkę sieci sy-
logizmów ex ante był właściwie dobrany. 
Skrajnie autonomiczny model kontroli 
polegałby natomiast na zdaniu się jedy-
nie na idealną wizję funkcjonowania jed-
nostki kontrolowanej stworzonej na po-
trzeby kontroli, zupełnie bez uwzględ-
nienia konkretnego kontekstu, w którym 
dana jednostka działa oraz własnego, sy-
tuacyjnego odkodowania przez nią reguł 
jej dotyczących. 

Zasadniczym założeniem ogólnie defi-
niowanego modelu kontroli jest racjonal-
ność jednostek kontrolowanych. Nie może 
to być model pełnej (idealnej) racjonalno-
ści, ale taki, w którym przyjmuje się, że 
nie są one w stanie uzyskać wszelkich in-
formacji niezbędnych do osiągnięcia peł-
nej racjonalności decyzji, a więc że działają 
w ramach racjonalności ograniczonej. W ta-
kiej racjonalności pojawia się konieczność 
podejmowania decyzji także na podstawie 
niesprawdzonych danych lub w warunkach 
asymetrii informacyjnej w relacjach pomię-
dzy jednostkami kontrolowanymi a innymi 
podmiotami ich otoczenia4. Identyfikacja 
najważniejszych uproszczeń o charakte-
rze krytycznym musi być więc elemen-
tem prawidłowego zarządzania jednostką 

kontrolowaną – a tym samym musi być 
uwzględniana w kontroli. 

W odniesieniu do działań administracji 
kontrola ma przede wszystkim charakter 
swoistej analizy pragmatycznej. Można 
przez to rozumieć taką analizę, której za-
sadniczym celem jest odniesienie kontro-
lowanej rzeczywistości do jakiegoś nor-
matywnego wzorca oraz sprawdzenie, czy 
środki i metody działania przyjęte w danej 
jednostce kontrolowanej mają tę spraw-
czą naturę, że w typowych, możliwych do 
przewidzenia sytuacjach ten wzorzec zre-
alizują. Wskazany wzorzec normatywny 
określa pożądane z jakiegoś legitymizowa-
nego punktu widzenia skutki owych środ-
ków i metod – albo przez odniesienie ich 
do opisu objętego planem danej jednostki, 
albo do opisu wynikającego z innych do-
kumentów normatywnych. Identyfikacja 
standardu działania odnoszącego się do 
zastosowanych środków lub metod, albo 
do planu realizowanego przez odniesie-
nie do nich może mieć więc tu postać 
wyraźną lub dorozumianą. W pierwszym 
wypadku mamy do czynienia z sytuacją, 
w której standard działania jest po pro-
stu w planie wskazany i dokładnie opisa-
ny – jako cel jednostki. W drugim wypad-
ku musimy dopiero o nim wnioskować,  
opierając się na przesłankach określo-
nych przez daną jednostkę (np. w sytu-
acji gdy dokonała ona określonych wy-
datków i podjęła określone działania bez 
wskazania legitymowanych celów tych 
wydatków i działań). 

4	 Zob.	zwłaszcza	studia	D.	Kahnemana	i	A.	Tversky’ego,	np.	A.	Tversky,	D.	Kahneman:	Judgment Under 
Uncertainty: Heuristics and Biases,	 [w:]	D.	 Kahneman,	 P.	 Slovic,	 A.	 Tversky	 (eds.):	Judgment Under  
Uncertainty: Heuristics and Biases,	Cambridge	University	Press,	Cambridge	1982,	s.	3-20.	
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Analiza pragmatyczna może dotyczyć 
także samej jakości planowania. W ujęciu 
abstrakcyjnym odnosi się bowiem do zdol-
ności (w tym legitymizowania) wypowie-
dzi normatywnych planu (tj. określenia „co 
należy zrobić, by osiągnąć określony cel”) 
do kształtowania zachowań jego adresa-
tów. W tym ujęciu sprawdza się także to, 
czy związki przyczynowo-skutkowe zało-
żone w przyjętym planie (albo wręcz mo-
delu) działania są prawidłowe, to znaczy 
odzwierciedlają obiektywne relacje pomię-
dzy działaniami a ich skutkami. Założenia 
modelu kontroli odnoszące się do tego są 
zatem swoistym opisem spodziewanej lub 
stwierdzonej „praktyki” realizacji planu 
w jego praktycznym zastosowaniu, wyni-
kającym z przyjęcia przez jednostkę kon-
trolowaną określonej strategii oddziaływa-
nia na rzeczywistość właśnie za pomocą  
wypowiedzi normatywnych o określo-
nej sile oddziaływania. „Praktykę” można 
w tym kontekście rozumieć po kantow-
sku – jako „…takie urzeczywistnienie celu, 
które pomyślane zostaje jako przestrzega-
nie pewnych przedstawionych w uogól-
nieniu zasad postępowania”5 i dla którego  
łącznikiem z teorią jest akt władzy sądze-
nia, umożliwiający zaliczenie czegokolwiek 
do przypadków danej reguły6. 

Kantowskie ujęcie „praktyki” wymaga 
więc nadania jej postaci systemowej, przez 
co należy rozumieć eliminację przypad-
kowości (chaotyczności) przez wprowa-
dzenie celowego, a więc nawiązującego 

do zasadniczych funkcji, wzajemnego po-
wiązania poszczególnych elementów da-
nego fragmentu rzeczywistości (np. rze-
czywistości normatywnej) i w ten spo-
sób wymuszenie jakiegoś przemyślanego 
kierunku lub sposobu jej funkcjonowa-
nia. Powstały w ten sposób system musi 
wykazywać ponadto morfostazę, to jest 
stabilność przejawiającą się jako tenden-
cja do zachowania w miarę jednolitej po-
staci powiązań poszczególnych elemen-
tów ze sobą.

Obszary kontroli  
a jej zasadnicze cele
Przedmiot audytu/kontroli odnosi się do 
informacji, stanu lub działalności, która 
jest mierzona i oceniana przy zastosowa-
niu legitymizowanych, także w stosunku 
do jednostki kontrolowanej, kryteriów. 
Konkretne sformułowanie przedmiotu 
kontroli zależy od jej celu. Stąd istotnym 
wymogiem modelu kontroli jest zacho-
wanie celowościowej spójności pomię-
dzy przedmiotem kontroli a metodyką 
kontroli, realizowaną także przez wybór 
kryteriów oceny prawidłowości działań 
jednostki kontrolowanej. Model kontroli  
powinien umożliwiać w szczególności 
zbieranie wystarczających i odpowied-
nich w stosunku do celu kontroli dowo-
dów, na podstawie których możliwe jest 
sformułowanie wniosków pokontrolnych 
dotyczących ulepszenia funkcjonowania 
jednostki kontrolowanej7. 

5 I. Kant: O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce, [w:] I. Kant: Dzieła 
zebrane, t. VII, Pisma po roku 1781,	Wyd.	Naukowe	UMK,	Toruń	2012,	s.	267.

6	 Tamże.
7	 Na	podstawie	ISSAI	100,	§	26.
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W standardach ISSAI przedmiot kon-
troli/audytu może być różnie definiowa-
ny w zależności od tego, z którym z trzech 
rodzajów kontroli objętych ISSAI będzie-
my mieli do czynienia. 
• W kontroli finansowej – przedmiotem 

kontroli jest finansowy wymiar działa-
nia jednostki kontrolowanej, który jest 
traktowany jako zespół wskaźników do-
tyczących realizacji jej zamierzeń oraz 
sprawności organizacyjnej w tym zakre-
sie, a także przestrzegania zasad uczci-
wego rozliczania się z przyjętych obo-
wiązków; kontrola ta skupia się zatem 
na sprawdzeniu jakości sprawozdań fi-
nansowych. Zasadniczym celem kontroli 
jest uzyskanie wystarczających i odpo-
wiednich dowodów kontrolnych, które 
mogą być podstawą sformułowania opi-
nii, że informacje finansowe sporządzone 
przez jednostkę kontrolowaną są wolne 
od istotnych nieprawidłowości wynika-
jących z błędów lub nadużyć. 

• W kontroli wykonania zadań – przed-
miotem kontroli jest sprawdzenie, czy 
cele wyznaczone przez jednostkę są z ja-
kiegoś sprawdzalnego i legitymowane-
go punktu widzenia prawidłowe i czy 
działania podjęte po to, by je osiągnąć, są 
właściwie prakseologicznie skonfiguro-
wane (tzn. łączą się w spójny ciąg przy-
czynowo-skutkowy spełniający kryte-
ria sprawności). W centrum zaintereso-
wania kontroli znajdują się tu konkret-
ne programy, podmioty lub fundusze 
lub niektóre działania (z ich wynikami, 
rezultatami i wpływem, jaki wywarły 
na badaną działalność), stany faktycz-
ne (w tym ich przyczyny i skutki), jak 
również niefinansowe i finansowe in-
formacje o każdym z tych elementów. 

W wyniku takiej kontroli dokonuje się 
oceny, w jakim stopniu zostały spełnio-
ne ustalone kryteria prawidłowego dzia-
łania; badanie działalności ma tu na celu 
stwierdzenie ewentualnych odchyleń od 
przyjętych standardów, zidentyfikowa-
nie przyczyn tego stanu rzeczy i sformu-
łowanie wniosków naprawczych.

• Kontrola zgodności skupia się na tym, czy 
dany przedmiot jest zgodny z wymaga-
niami usankcjonowanej normy prawnej 
lub innego rodzaju normy prawidłowo 
uznanej w danej sytuacji za kryterium 
wymaganej jakości. W toku tej kontro-
li dokonuje się oceny, czy działania we 
wszystkich istotnych aspektach są zgod-
ne z normami, na podstawie których 
funkcjonuje kontrolowana jednostka. 
Normy te mogą mieć postać prawa, pro-
cedur wewnętrznych, standardów bu-
dżetowych, reguł polityki, przyjętych 
pozaprawnych kodeksów deontologii, 
uzgodnionych warunków lub ogólnych 
zasad dotyczących właściwego funkcjo-
nowania administracji publicznej (w każ-
dym istotnym aspekcie, zwłaszcza fi-
nansowym). Jest to więc kontrola, któ-
rej przedmiot jest określony najszerzej. 
Głównym celem kontroli, w tym zwłasz-

cza kontroli wykonania zadań, jest kon-
struktywne (tj. zawierające rekapitulację 
w postaci konkretnych wniosków dotyczą-
cych dalszego działania jednostki kontro-
lowanej) wspieranie oszczędnego, skutecz-
nego i efektywnego zarządzania jednostką 
kontrolowaną. Kontrola ma w szczególno-
ści zmierzać do zapewnienia bądź zwięk-
szenia rozliczalności działań, co zakłada 
również ich przejrzystość, a także zapew-
nienie właściwego nadzoru funkcjonowa-
nia danej jednostki. W toku kontroli bada 
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się, czy decyzje o charakterze ustawodaw-
czym lub wykonawczym są sprawnie i sku-
tecznie przygotowane i realizowane, a in-
teresariusze prowadzonych w jednostce 
kontrolowanej procesów mają z tego tytułu  
określone, zamierzone w legitymowa-
nym modelu działania jednostki, korzy-
ści. Przy założeniu, że normy prawne po-
winny być wykonywane zgodnie z inten-
cją ustawodawcy, bada się, jak konkretny 
sposób stosowania przepisów prawa i regu-
lacji wewnętrznych w jednostce kontrolo-
wanej wpłynął na osiągnięcie zaplanowa-
nych celów, w tym jak wykorzystywane  
są ewentualne luzy decyzyjne przewidzia-
ne przez prawo. Kontrola powinna kon-
centrować się tu zwłaszcza na obszarach, 
w których możliwe jest wytworzenie naj-
większej wartości dodanej dla interesariu-
szy procesów inicjowanych i przeprowa-
dzanych w jednostce kontrolowanej (a więc 
i w których istnieje największy potencjał 
poprawy). Jednym z jej celów jest stworze-
nie wobec jednostki kontrolowanej bodź-
ców do podjęcia odpowiednich działań 
usprawniających bądź naprawczych8.

W ogólnym rozrachunku zasadniczą 
kwestią oceny kontrolnej NOK jest spraw-
dzenie, czy w zakresie określonej funkcji 
(bądź wielu funkcji) państwo pełni wła-
ściwie swoją rolę. Wymóg ten jest speł-
niony wtedy, gdy państwo przyczynia się 
do zwiększenia ogólnego dobrobytu spo-
łecznego – wedle przyjętych (a przy tym 
możliwych do akceptacji i – w systemach 

demokratycznych – legitymowanych w ra-
mach wyborów politycznych) modeli spra-
wiedliwości alokacyjnej i dystrybucyjnej 
– w minimalnym zakresie spełniających 
optimum Pareto. Omówienie tych mode-
li wykracza jednak poza ramy tego opra-
cowania9. 

Kontrole mają na celu uzyskanie no-
wych informacji oraz sformułowanie na 
ich podstawie wniosków normatywnych 
(tj. twierdzeń dotyczących pożądanego 
sposobu działania) wobec interesariuszy 
jednostki kontrolowanej. 

Osiąga się to przez :
• nakierowanie aparatu kontrolnego na 

uzyskanie informacji analitycznych z ob-
szarów najistotniejszego ryzyka; 

• udostępnianie zdobytych informacji (ro-
zumianych szeroko, bo obejmujących już 
ich intelektualne opracowanie i opatrze-
nie wnioskami) interesariuszom, przede 
wszystkim jednak kierownictwu jed-
nostki kontrolowanej; 

• sformułowanie na tej podstawie ogól-
niejszych ocen i wniosków normatyw-
nych, najlepiej mających postać systemo-
wą – odnoszących się bowiem do sytuacji  
występujących powszechnie, mających 
postać nawracającą lub uznawanych za 
szczególnie ważne dla funkcjonowania 
sektora publicznego10.
Zasadniczym wyjściowym celem w two-

rzeniu przez NOK mechanizmu kontroli 
wykonywania funkcji państwa jest stwo-
rzenie modelu pożądanego oddziaływania 

8 Na podstawie ISSAI 300, § 12.
9	 Ich	przegląd	zob.	zwłaszcza	w:	R.	A.	Musgrave,	Peggy	B.	Musgrave:	Public Finance in Theory and Practice,  

McGraw-Hill,	New	York	1989,	s.	41-129.
10 Na podstawie ISSAI 300, § 10.
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właściwych organów państwa na te sfery 
jego funkcjonowania, które są – zgodnie 
z przyjętymi regułami prawnymi – objęte 
ich kompetencjami. Owo oddziaływanie 
musi polegać na wyznaczeniu właściwego 
pola działania, dobraniu właściwych narzę-
dzi i właściwej procedury ich zastosowa-
nia, przy jednoczesnym adekwatnym do 
rzeczywistości zidentyfikowaniu związ-
ków przyczynowo-skutkowych pomię-
dzy przyjętym sposobem działania a za-
mierzonymi rezultatami. Zakłada to także 
konieczność właściwego rozpoznania tych 
obszarów, które oddziaływaniem dane-
go organu nie mogą być objęte, z uwagi 
na obiektywną niemożliwość ich zmia-
ny zgodnie z przyjętymi regułami usta-
nawiania norm postępowania. 

Jak wspomniano, w procesie kontroli  
NOK musi zidentyfikować stosowany 
przez jednostkę kontrolowaną ogólny, kon-
tekstualizujący model działania. Czyni to 
przez analizę przyjętych przez nią założeń 
planistycznych lub przez odwołanie do ja-
kiegoś wzorca zewnętrznego (np. wzorca 
określonego przez prawo albo stanowią-
cego jakiś złożony benchmark) albo do ta-
kiego, który jest jedynie opisem uznanego 
także przez jednostkę kontrolowaną sy-
logizmu określającego regułę bądź regu-
ły prawidłowego działania w określonej 
dziedzinie albo dziedzinach. Owe założe-
nia planistyczne, regulacje wewnętrzne, 
wzorce, benchmarki i opisy sylogizmów 
muszą umożliwiać sformułowanie poglą-
du, czy jednostka kontrolowana właściwie 
dobrała zasoby, właściwie je zastosowała, 
we właściwych momentach i z właściwym 
kodem ich wzajemnego powiązania, aby 
dokonać zamierzonego działania, ostatecz-
nie zmierzającego do przetworzenia przez 

tę jednostkę zasobów w celu zwiększenia 
dobrobytu społecznego. Warto zwrócić 
uwagę, że przedmiotem kontroli jest i to, 
czy zamierzone działania (czyli – w kon-
tekście jednostek zazwyczaj kontrolowa-
nych przez NOK – „uruchomienie” dostęp-
nych funkcji państwa) są legitymizowane. 

Zasadnicze ramy legitymizacji dzia-
łań jednostek kontrolowanych, tak jak je 
mają pojmować NOK, wynikają z zasa-
dy legalizmu. Na przykład w Polsce sama 
Konstytucja (w art. 7 w związku z art. 2) 
nakazuje, by organy państwa działały na 
podstawie i w ramach przepisów prawa. 
Stąd dekodowany przez NIK w ramach 
jej funkcji kontrolnych model działania 
państwa może być rozumiany jako taki, 
w którym organy (w ramach każdej z władz 
i w granicach powierzonej im kompetencji 
z inherentym dla nich obowiązkiem ko-
rzystania z nich) oddziałują na rzeczywi-
stość społeczno-gospodarczą dostępnymi 
im instrumentami w ramach ograniczają-
cych je paradygmatów (a więc systemów 
powiązanych ze sobą aksjomatów doty-
czących określonych sfer życia): 
• dynamicznego – dotyczącego funkcjo-

nowania rzeczywistości w jej wymia-
rze fizycznym; 

• epistemicznego – dotyczącego zasadni-
czych reguł funkcjonowania grup spo-
łecznych i poszczególnych ich członków 
w ramach jakiegoś systemu społeczne-
go – zasadniczo w odniesieniu do roz-
działu dóbr rzadkich; 

• deontycznego – dotyczącego takich 
norm postępowania, których podmio-
ty działające w danym modelu nie mogą 
łatwo zmienić – a więc w szczególności 
norm moralnych, silnie ugruntowanych 
norm obyczajowych (zwłaszcza dobrego 
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obyczaju), jak również odzwierciedlają-
cych pewne elementy paradygmatu epi-
stemicznego norm o podwyższonej barie-
rze zmiany (np. norm konstytucyjnych). 
Innymi słowy, w decyzjach podejmowa-

nych wobec organów państwa i przez te or-
gany musi nastąpić oddzielenie w każdym 
z paradygmatów tego, co – z punktu wi-
dzenia istniejących uwarunkowań bardzo 
różnej natury (np. technologicznych, wy-
nikających z funkcjonowania środowiska 
naturalnego czy z tendencji demograficz-
nych itp.) – jest „możliwe” od tego, co moż-
liwe nie jest. Owo rozdzielenie jest funda-
mentalnym warunkiem niemarnotrawienia 

zasobów, jak również zaistnienia mechani-
zmu sygnalizacji przez administrację pu-
bliczną wadliwości prawa wtedy, gdy nie 
uwzględnia ono wspomnianych paradyg-
matów. Owa sygnalizacja może być adre-
sowana do wewnątrz samej administracji  
albo na zewnątrz – do władzy prawodaw-
czej. Stąd w ogólnym modelu zakłada się 
sprawne funkcjonowanie mechanizmu 
sprzężenia zwrotnego, które przecież jest 
możliwe wtedy, gdy w danym systemie 
właściwie działają systemy informacyj-
ne. Omówiony model ogólny może być 
przedstawiony w postaci graficznej, jak 
na rysunku 1. 

Rysunek 1. Model wzajemnego oddziaływania systemu politycznego, systemu prawnego 
oraz systemu gospodarczo-społecznego

Źródło:	Opracowanie	własne	–	modyfikacja	modelu	zaprezentowanego	w:	A.	Nowak-Far:	Prawo a meto-
dy stosowane do stymulowania gospodarki,	[w:]	K.	Żukrowska	(red.):	Kryzys gospodarczy 2008+ test dla 
stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność,	Oficyna	Wydawnicza	SGH,	Warszawa	 
2013, s. 241.
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Rysunek 1 przedstawia dokonywa-
ne w ramach administracji publicznej 
przetworzenie (intersemiotyczny trans-
fer) kodów polityki publicznej pomiędzy 
systemami społecznymi (politycznym, 
prawnym i gospodarczo-społecznym) 
z uwzględnieniem fundamentalnych pa-
radygmatów ograniczających. Zakłada on, 
że ujęcie określonego sposobu lub progra-
mu działania, który jest objęty kontrolą  
ma postać systemowych relacji komuni-
kacyjnych i polega na transformacji da-
nych w jednym systemie (przy uwzględ-
nieniu dokładnej treści paradygmatów) 
we własny zapis komunikacyjny innego 
systemu społecznego. To właśnie dokład-
ność i skuteczność tego transferu (czyli 
jego jakość pragmatyczna) jest zasadni-
czym przedmiotem – abstrakcyjnie poję-
tej – kontroli NOK. Chodzi w niej prze-
cież o to, by stwierdzić, czy mieszczący się 
w ramach ograniczających paradygmatów 
program polityczny (którego zasadniczy 
kształt jest ustalony przez legitymowany 
wybór publiczny) został prawidłowo za-
pisany w kodzie pragmatyki administra-
cji publicznej i czy jest on właściwie wy-
konywany. Model przedstawiony na ry-
sunku 1 zawiera także naturalny składnik 
sprzężenia zwrotnego (a więc i wymiany 
informacji). Konsekwencją jego obecno-
ści jest to, że wszystkie systemy modelu 
mają zdolność do zbierania wtórnych in-
formacji o skutkach określonych rozwią-
zań przyjętych w systemie politycznym, 
a uskutecznionych w podstawowych for-
mułach funkcjonowania państwa (tj. w for-
mule systemu prawnego i systemu oddzia-
ływania pozaprawnego – mieszczącego się 
jednak w granicach tego, co podmiotom 
kontrolowanym jest dozwolone). Skutki 

te każdy system modelu wtórnie kwalifi-
kuje (tj. przez odpowiednią redukcję oce-
nia z punktu widzenia swoich własnych 
założeń). W ramach systemu polityczne-
go wszystkie oceny są następnie reduko-
wane i stanowią sygnał do podjęcia inicja-
tywy odpowiedniej modyfikacji działań 
przez systemy operacjonalizujące polity-
kę, to jest system prawny i system dzia-
łań oddziaływania pozaprawnego. 

Fundamentalne kryteria kontroli 
– kwalifikatory jakości działań
Istota współzależności działań

Z punktu widzenia każdej organizacji 
sprawne działanie daje się zdefiniować jako 
ukierunkowane wykorzystanie rozmyślnie 
zakumulowanych zasobów do osiągnięcia 
wyznaczonych przez nią celów. Stąd zasad-
niczymi kryteriami oceny takiego działa-
nia jest ich właściwa integracja, koordyna-
cja bądź koncentracja. Ich konkretna treść 
zależy od formy wzajemnej zależności po-
między działaniami (pojętymi jako kon-
glomeraty pragmatyczne). 

W ujęciu Jamesa Thompsona, współza-
leżności mogą przybrać postać: 
• sekwencyjną (sequential) – pojawiają-

cą się wtedy, gdy osiągnięcie rezulta-
tów jednego działania warunkuje sen-
sowne podjęcie innego działania, gdyż 
są do tego działania konieczne – przez co 
drugie działanie musi nastąpić po uda-
nym zakończeniu pierwszego; 

• wzajemną (reciprocal) – charakteryzu-
jącą taką sytuację, w której – równo-
legle – rezultaty jednego działania są 
produktami niezbędnymi do właści-
wego przeprowadzenia innego działa-
nia i odwrotnie; stąd działania o współ-
zależności wzajemnej tworzą zbiory 
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prakseologicznie powiązane: na przy-
kład prawidłowo prowadzona w jedno-
stce administracji publicznej kontrola 
wewnętrzna (zarządcza) jest tak powią-
zana z każdą inną objętą nią funkcją tej 
jednostki; 

• kontrybucyjną (pooled11) – oznaczającą 
sytuację, w której – bez konieczności 
jakiegoś szczególnego skoordynowania 
w czasie – prawidłowy przebieg każdego 
z działań jest potrzebny do zapewnienia 
prawidłowego przebiegu każdego innego 
działania z tego powodu, że każde „dys-
kretnie przyczynia się do funkcjonowa-
nia wszystkich innych działań”, a zara-
zem „każde jest przez te wszystkie inne 
działania wspierane”12.
Pomiędzy tymi rodzajami współzależ-

ności istnieją konieczne związki. Stąd 
zaistnienie w danej organizacji kontry-
bucyjnej współzależności działań wska-
zuje, że jej operacje są na tyle skompli-
kowane, że muszą w niej występować 
także sekwencyjne i wzajemne relacje 
pomiędzy działaniami. W każdej orga-
nizacji – bez względu na stopień kom-
plikacji jej funkcjonowania – istnieje 
kontrybucyjna współzależność dzia-
łań. Dlatego też jakość funkcjonowa-
nia organizacji w tym zakresie jest za-
wsze jednym z zasadniczych kryteriów 
kontroli.

Integracja i koncentracja działań

W kontekście wskazanych rodzajów wza-
jemnych zależności pomiędzy działania-
mi (pojętymi jako konglomeraty prakse-
ologiczne, czyli jako działania sensu largo) 
integracja, koordynacja i koncentracja są 
kwalifikatorami jakości funkcjonowania 
wystarczająco złożonych organizacji – ta-
kich, jakimi z pewnością są organizacje 
wykonujące misję obejmującą wykony-
wanie zadań władzy państwowej w struk-
turze, w której są one aparatem obsługu-
jącym organy takiej władzy oraz tworzą 
większą całość, którą można określić jako 
aparat państwowy. W każdej, bez wzglę-
du na misję, organizacji integracja działań 
oznacza „scalenie ich w całość jak najprzy-
datniejszą do celu”13. Wymaga ona więc 
przede wszystkim zgromadzenia i utrzy-
mania takich zasobów, które są niezbęd-
ne do wykonania zintegrowanych działań, 
jak również ich zaangażowania we właści-
wym miejscu i czasie. Owo nagromadze-
nie i utrzymanie, a także zaangażowanie 
w odpowiednim czasie jest koncentracją, 
gdyż odnosi się do całości konglomeratu 
prakseologicznego (tj. działania wraz z jego 
oporządzeniem w zasoby). W tym sensie, 
koncentracja jest pewnym aspektem ko-
ordynacji. Tadeusz Kotarbiński uznał ją 
za pozytywną stronę koordynacji (o czym 
mowa będzie nieco dalej)14. 

11	 Angielski	 czasownik	 to pool	 oznacza	 zebranie	 czegoś	 (zwłaszcza	 środków,	 funduszy)	w	 jedną	 całość,	
w	 celu	 uzyskania	 jakiejś	wspólnej	 korzyści	 (np.	w	 celu	 ich	późniejszego	podzielenia	według	ustalonej	
wcześniej	formuły);	zob.	The Compact Edition of the Oxford English Dictionary: Complete Text Reproduced  
Micrographically,	vol.	II,	Oxford	University	Press,	Oxford	1985,	s.	2238.

12	 J.	 Thompson:	Organizations in Action: Social Science Bases of Administrative Theory,	 McGraw-Hill,	 
New	York	1967,	s.	54-55.

13	 T.	Kotarbiński:	Traktat o dobrej robocie,	Zakład	im.	Ossolińskich,	Łódź	1955,	s.	208.
14	 Tamże,	s.	215.
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Kontrola zewnętrzna organów admini-
stracji publicznej i obsługujących je urzę-
dów w znacznym zakresie dotyczy integra-
cji rozumianej jako konieczny walor dzia-
łań podejmowanych przez te podmioty, od 
których oczekuje się ujęcia ich w sensow-
nie zaprojektowane procesy: konkretnie 
takie, które są nakierowane na konkretnie 
legitymowane cele, podjęte we właściwym 
(stosowanie do natury, w tym i dynamiki, 
działania wymaganego ze względu na zja-
wisko, na jakie ma ono oddziaływać – czyli 
na jego pragmatyczny korelat) czasie i z za-
stosowaniem właściwych zasobów oraz na-
rzędzi (rozumianych jako swoiste skonfi-
gurowanie pod kątem uzyskania przejścia 
procesu do jego następnego etapu, zasobów 
i technik ich wykorzystania). 

Koordynacja działań

Za kryterium oceny działania jednostek 
kontrolowanych często obiera się koordy-
nację. Zdaniem Tadeusza Kotarbińskiego, 
jest ona istotnym warunkiem racjonalnej 
integracji działań15. Ma postać negatywną 
i pozytywną. Pierwsza polega na osiągnię-
ciu stanu, w którym poszczególne dzia-
łania (pojęte szeroko, jako pragmatycz-
ne konglomeraty) „sobie nie przeszkadza-
ją” – to znaczy nie przebiegają w taki spo-
sób, ani nie prowadzą do takich skutków, 
że utrudniałoby to albo uniemożliwiało 
sprawne przeprowadzenie innych dzia-
łań, które są w jakiejś prakseologicznej 

z nimi relacji. Pozytywna postać koordy-
nacji wymaga zaś, by będące ze sobą we 
wspomnianej relacji działania wzajemnie 
się wspomagały albo co najmniej prowa-
dziły do osiągnięcia ostatecznie wspólne-
go dla nich celu. 

Zarówno neutralność relacji pragmatycz-
nej, jak i wchodzenie w relacje wzajemnego 
wzmacniania wykluczają sytuację, w któ-
rej cele byłyby wobec siebie w sprzeczno-
ści logicznej bądź pragmatycznej. W pierw-
szym wypadku oznaczałoby to sytuację, 
w której jeden cel jest logicznym przeci-
wieństwem innego, w drugim zaś sytu-
ację, w której osiągnięcie jednego celu (nie-
będącego w logicznej relacji przeciwień-
stwa z innym celem) niweczyłoby wartość  
innego celu. 

Koordynacja może mieć także aspekt 
wewnętrzny bądź zewnętrzny; w każdym 
aspekcie występuje przy tym w wielostop-
niowym modelu agregacji. W aspekcie we-
wnętrznym koordynacja odnosi się do wła-
ściwego ułożenia relacji pomiędzy poszcze-
gólnymi składnikami łańcucha wartości 
danej organizacji (tę koncepcję przedsta-
wia rysunek 2, s. 51). Innymi słowy, speł-
nienie wymogu koordynacji wymaga od 
organizacji takiego ułożenia wzajemnych 
relacji pomiędzy jej funkcjami, by działa-
ła ona najsprawniej. Schodząc na niższy 
poziom agregacji, koordynacja może także 
oznaczać wymóg odpowiedniego zgra-
nia wszystkich działań podejmowanych 

15	 Tamże,	s.	218.
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w ramach każdej z funkcji łańcucha war-
tości (rysunek 2 już tego poziomu agre-
gacji nie przedstawia – gdyby przedsta-
wiał, każdy ze składników tego łańcucha 
musiałby być „rozpisany” na konkretne 
działania, które są konieczne, by zapew-
nić jego funkcjonowanie). 

W aspekcie zewnętrznym koordyna-
cja oznacza dostosowanie modelu dzia-
łania organizacji do istoty i dynamiki  
zjawisk, do których owo działanie się od-
nosi (również na różnych możliwych po-
ziomach agregacji) – na przykład w odnie-
sieniu do działu administracji, za który 
odpowiedzialny jest dany organ admini-
stracji państwowej, przez takie obszary, 
które są obszarem koniecznego współdzia-
łania wielu takich organów, aż po poziom, 

w którym pytanie o koordynację działań 
odnosi się do funkcjonowania całej sfery 
możliwej interwencji publicznej. W takim 
ujęciu, na najwyższym poziomie agregacji, 
w zasadniczym modelu koordynacji bę-
dzie chodziło o jakość oddziaływania pod-
miotów kontrolowanych na te składniki 
ich środowiska, wobec których mają one 
kompetencję zmiany – w modelu oddzia-
ływania, przedstawionym na rysunku 1. 

Stosunkowo często z tak rozumianym 
obowiązkiem koordynacji mamy do czy-
nienia wtedy, gdy wynika on wyraźnie 
z przepisów prawa – najczęściej odno-
szących się do aktywności prawotwór-
czej organów administracji publicznej, 
co do której takie przepisy wymaga-
ją od nich podjęcia określonych działań 

Rysunek 2. Łańcuch wartości (wyższy poziom agregacji)

Źródło:	Adaptacja	koncepcji	M.	E.	Portera,	mającej	pierwotnie	zastosowanie	do	sektora	prywatnego;	
zob.	M.	E.	Porter:	Competitive Advantage: Creation and Sustaining Superior Performance,	Free	Press,	
New	York	1985,	s.	36-61.
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w „porozumieniu” z jakimiś innymi or-
ganami). Aspekt zewnętrzny koordyna-
cji pojawia się także wtedy, gdy jest ele-
mentem modelu działania deklarowanego 
przez samą jednostkę kontrolowaną bądź 
przyjmowanego przez NOK w wyniku ja-
kiegoś sensowego sylogizmu formułowa-
nego w procesie subsumpcji (np. w postaci 
rodzącej oczekiwanie, że określone dzia-
łania jednego organu administracji pu-
blicznej będą sensownie ułożone wzglę-
dem działań innego organu albo jakich-
kolwiek innych podmiotów). 

Przez koordynację można rozumieć po-
stulat dotyczący odpowiedniego powią-
zania bądź ułożenia działań wobec siebie 
pod względem jakościowym, ilościowym 
i czasowym. Koordynacja musi polegać na 
włączaniu do działania wszystkich tych ele-
mentów, które są niezbędne do zapewnie-
nia temu działaniu powodzenia. Elementy 
te muszą być przy tym właściwe do tego 
celu, dostosowane co do ilości i zaangażo-
wane w odpowiednim momencie16.

Koordynacja może dotyczyć działań oraz 
celów – odnosi się więc zasadniczo do ca-
łych konglomeratów pragmatycznych. Ma 
zatem wymiar dynamiczny (procedural-
ny) i statyczny (materialny). W wymia-
rze dynamicznym procedura działania  
przyjęta w danej jednostce jest skoordy-
nowana wtedy, gdy zapewnia odpowied-
nie „zgranie” ich w czasie i przestrzeni 
oraz co do samej ich treści. W wymia-
rze statycznym (materialnym) oznacza 
zaś uzyskanie rezultatów, które są albo 

w neutralnej wzajemnej relacji pragma-
tycznej (tzn. nie mają wobec siebie żad-
nych istotnych społecznych relacji), choć 
same w sobie są pożądane, albo są w re-
lacji pragmatycznej wzajemnego wzmac-
niania. Relacja polega na tym, że osiągnię-
cie jednego celu wzmacnia bądź utrwa-
la efekty innych – już osiągniętych bądź 
osiąganych celów. Szczególnego rodzaju 
postacią relacji wzmacniania jest relacja 
synergii, oznaczająca takie wzmocnienie 
efektów, które tworzą przyrost wartości 
społecznej ponad wartość każdego z osią-
gniętych celów. 

Zasadniczymi oznakami podejmowa-
nia w jednostce kontrolowanej wysiłków 
w celu koordynacji działań (zarówno w jej 
wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrz-
nym) jest zastosowanie przez nią instru-
mentarium koordynacji. 

W klasycznej już koncepcji J. Thompsona 
składa się na nią: 
• określanie standardów działań – przez co 

należy rozumieć przyjmowanie w miarę 
sztywnych reguł wyznaczających treść 
(a więc i ich pragmatyczne granice); war-
to zwrócić uwagę, że w tym zakresie 
przedmiotem kontroli jest także to, czy 
owe standardy są ze sobą spójne i czy po-
zwalają jednostce na właściwe radzenie 
sobie w sytuacjach, w których mają za-
stosowanie;

• przyjęcie planów działania – określa-
jących sposób powiązania ze sobą po-
szczególnych działań (także z uwzględ-
nieniem aspektu czasowego) z punktu 

16 Zob. np. J. Zieleniewski: Organizacja i zarządzania,	PWN,	Warszawa	1969,	s.	262-263;	M.	H.	Moore:	Cre-
ating Public Value. Strategic Management in Government,	Harvard	University	Press,	Cambridge	2000,	 
s.	239-192.	
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widzenia przyczynienia się przez nie do 
osiągnięcia zidentyfikowanych w jedno-
stce jej zasadniczych celów; 

• zapewnienie właściwego przepływu 
informacji w jednostce – umożliwia-
jącego szybką reakcję dostosowaw-
czą jednostki w razie zaistnienia takiej  
konie czności17.

Materialne kryteria  
oceny jakości działań 
Pojęcie i funkcje  
materialnych kryteriów oceny

Kryteria oceny są legitymizowanymi 
w jakimś systemie społecznym, ujęty-
mi w postaci wyidealizowanej, uznanymi  
w tym systemie za pożądane, przymio-
tami (atrybutami) zjawisk bądź stanów 
rzeczy, służącymi za punkty odniesienia 
w porównaniu ze zjawiskami bądź ele-
mentami rzeczywiście występującymi. 
W każdym modelu kontroli trzeba wyzna-
czyć kryteria odpowiednie do jej celów. 
Kryteria te muszą odzwierciedlać ogólne 
aspekty modelu kontroli, jak również być 
dostosowane do specyfiki jednostek kon-
trolowanych. Decydując o przydatności, 
adekwatności danego kryterium, a zatem 
i o jego zastosowaniu w kontroli, powinno 
się rozważyć jego znaczenie w ogólnym 
modelu oceny, w tym ujęciu jego kom-
pletność i wiarygodność dla interesariu-
szy kontroli. Osiąga się to przede wszyst-
kim przez wybór takich kryteriów, które 

w danej sytuacji mogą być uznane za po-
zwalające na obiektywizm ocen oraz na 
powtarzalne zastosowanie w stosunku do 
wszystkich innych bądź choćby podob-
nych czy takich samych jednostek kon-
trolowanych. Wybór konkretnych kryte-
riów kontroli powinien być dostosowany 
do jej celów i rodzaju. Kryteria mogą być 
ogólne lub szczegółowe, i mogą pocho-
dzić z różnych źródeł, w tym przepisów 
prawa, procedur wewnętrznych, norm 
określających standardy działania czy naj-
lepszych praktyk. Powinny być one ko-
munikowane odbiorcom informacji o wy-
nikach kontroli, aby umożliwić im pełne 
zrozumienie, jak przedmiot został oce-
niony lub zmierzony18.

Podstawowe kryteria kontroli NOK 
są zazwyczaj ustalone ogólnie w prze-
pisach prawa regulującego ich działa-
nie. W Polsce są one ustalone w szcze-
gólności w ustawie z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli19. Ustawa 
ta w art. 2 ust. 5 za kryterium kontroli 
uznaje legalność i gospodarność; innymi 
kryteriami kontroli jest także rzetelność 
oraz celowość (zob. art. 203 Konstytucji 
RP oraz art. 4 ustawy o NIK). Z kolei 
ustawa o finansach publicznych w art. 68 
przyjmuje, że kryteriami kontroli zarząd-
czej (a więc wewnętrznej) mają być le-
galność, efektywność, oszczędność oraz 
terminowość. Wymienione kryteria za-
sadniczo nie mają samodzielnej definicji 

17	 J.	Thompson,	op.	cit.,	s.	55-56.	J.	Thompson	określa	ten	instrument	jako	„standardyzację”,	„koordynację	
przez	plan”	(coordination by plan)	oraz	koordynację	przez	wzajemne	dostosowanie	(coordination by mu-
tual adjustment).

18	 Zob.	standard	ISSAI	100,	§	27.
19	 DzU.2015.1096	j.t.
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ustawowej, toteż muszą być interpreto-
wane na gruncie reguł językowych i przy 
wzięciu pod uwagę zasadniczych celów 
kontroli w danym porządku prawnym. 
W kontekście standardów INTOSAI kry-
teriom tym można przypisać cechę stan-
dardów ogólnych. 

Pomiędzy poszczególnymi kryteriami 
określonymi ustawowo zachodzą zwykle 
związki prakseologiczne. Nie inaczej jest 
w przypadku regulacji polskiej. Na przy-
kład wymieniony cel efektywności dzia-
łania odnosi się do celu oszczędności i ter-
minowości – rozumianych jako atrybuty 
sprawnego działania. 

Legalność działań

Spełnienie kryterium legalności oznacza, 
że jednostka kontrolowana działa zgodne 
z prawem – również w takim wymiarze, że 
jej działania muszą mieścić się w granicach 
przez prawo wyznaczonych. Kryterium to 
nawiązuje więc do jednej z zasadniczych 
funkcji prawa w kontekście funkcjonowa-
nia sektora publicznego, którą jest wyzna-
czanie jego granic (a więc granic szeroko 
pojętej interwencji państwa). 

Systemy prawne ujmują kryterium legal-
ności szeroko. Na przykład polska ustawa 
o finansach publicznych wymaga od jed-
nostek kontrolowanych nie tylko zacho-
wania zgodności ich działań z przepisami 
prawa, ale także z przyjętymi w nich pro-
cedurami wewnętrznymi. 

Efektywność, wydajność  
i kryteria powinowate

Kryterium efektywności jest kryterium 
prakseologicznym. W kontekście instytu-
cjonalnym zasadniczo oznacza zdolność 
osiągania przypisanych (bądź po prostu 
akceptowalnych) danej organizacji celów20. 
Stąd w konkretnych sytuacjach kryterium 
to należy rozumieć jako takie, które naka-
zuje sprawdzić, czy podejmowane działa-
nia były zdatne do osiągnięcia zamierzo-
nych celów – albo szerokich: przypisanych 
ustawowo, albo stanowiących konkretyza-
cję szerokich celów ustawowych określa-
jących misję danej jednostki w konkret-
nych sytuacjach, z którymi miała ona do 
czynienia. Wydajność oznacza zaś odpo-
wiedni standard określający stosunek zaso-
bów zużytych w danym działaniu do uzy-
skanych w jego wyniku korzyści21.

Powinowatymi z kryteriami efektywno-
ści i wydajności są kryteria oszczędności 
i terminowości. Te ostatnie mogą być trak-
towane jako miary ekonomiczności w rozu-
mieniu T. Kotarbińskiego22, na którą skła-
da się wydajność i oszczędność. Pierwsza 
miara nakazuje porównać koszty danego 
działania do uzyskanych korzyści i uznać 
działanie za tym wydajniejsze, im bar-
dziej korzyści przewyższają koszty. Z kolei 
oszczędność jest właśnie miarą wspomnia-
nej rozbieżności pomiędzy kosztami i ko-
rzyściami. Terminowość zaś musi zawsze 
być oceniana w kontekście wszystkich 

20	 Zob.	np.	A.	Deshmukh,	K.	E.	Karim,	P.	H.	Siegel:	An Analysis of Efficiency and Effectiveness of Auditing 
to Detect Management Fraud. A Signal Detection Theory Approach,	„International	Journal	of	Auditing”	
2003,	vol.	2,	issue	2,	s.	127-138.

21	 Zob.	 np.	 J.	 Pfeffer,	 G.	 R.	 Salancik:	 The External Control of Organizations. A Resource Dependence  
Perspective,	Stanford	University	Press,	Stanford	2003,	s.	11.

22	 T.	Kotarbiński,	op.	cit.,	s.	124-131.
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innych kryteriów poprawnego osiągania 
celów przez jednostkę. Zasadniczym sen-
sem tego kryterium jest bowiem przestrze-
ganie przez nią przypisanych jej czynno-
ściom urzędowym terminów ustawowych 
(np. terminów wydania decyzji administra-
cyjnych ustalonych w przepisach prawa) 
– co oznacza, że terminowość jest zarazem 
pomocniczym kryterium oceny legalno-
ści działań jednostki. 

Kryterium terminowości odnosi się także 
do terminów założonych przez samą jed-
nostkę (a więc niewynikających z przepisów 
sztywno ustalających terminy), jak rów-
nież – w uzasadnionych sytuacjach – może 
odnosić się do ogólnego kryterium obiek-
tywnej konieczności wykonywania działań 
w rozsądnych terminach. W takim wypad-
ku kryterium terminowości będzie wyka-
zywało pomocniczość w stosunku do kry-
terium efektywności i oszczędności.

Wnioski
Kontrola w sektorze publicznym prze-
prowadzana przez NOK, w tym także 
przez NIK, jest ważnym czynnikiem ini-
cjowania zmian w funkcjonowaniu pań-
stwa. W swoim zasadniczym zamierze-
niu kontrola instytucji rządowych oraz  
innych jednostek sektora publicznego po-
winna mieć pozytywny wpływ na dobro-
byt, ograniczać marnotrawstwo zasobów, 
którymi dysponuje dane społeczeństwo. 

W innym ujęciu prawidłowo zaprojekto-
wane i przeprowadzone kontrole służą wy-
znaczeniu pożądanych standardów działa-
nia, a jednocześnie promowaniu określo-
nych wartości i podstawowych mechani-
zmów odpowiedzialności, co z kolei pro-
wadzi do lepszych decyzji dotyczących 
funkcjonowania państwa. 

W ramach ogólnego modelu pragma-
tycznego opisującego funkcjonowanie apa-
ratu państwowego NOK promują dzia-
łającą przejrzyście i legalnie, efektywną,  
wydajną i rozliczalną administrację pu-
bliczną. Niezależne, skuteczne i wiarygod-
ne NOK są zatem niezbędnym elementem 
funkcjonowania państwa w systemie de-
mokratycznym, a wspomniane atrybuty 
działań jednostek administracji publicz-
nej są elementem stabilnej demokracji.

Właściwe zaprojektowanie modelu 
kontroli jest konieczne do prawidłowego 
wytyczenia sposobów i kierunków zmia-
ny działania jednostek kontrolowanych. 
Prawidłowo skonstruowany model kon-
troli legitymizuje zarówno zakres kontroli,  
jak i jej przebieg; przekazuje interesa-
riuszom procesu kontroli zasadnicze  
informacje dotyczące standardów prawi-
dłowego funkcjonowania administracji  
publicznej. W ujęciu ogólnym jego poszcze-
gólne elementy występują zawsze; sprzyja  
to iteracyjnemu użyciu kryteriów kontroli,  
co systemowo utrwala ich rozumienie 
i stosowanie. 

Dokładniejsza analiza ogólnego mode-
lu kontroli wskazuje, że jej przedmiotem 
nie może być tylko to, co jest deklarowa-
ne przez jednostkę kontrolowaną jako za-
kres jej działań i celów – bo jest to zawsze 
opis szczątkowy. Przedmiotem musi być 
i to, czy działania te są elementem przej-
rzystego i logicznie (pragmatycznie) pra-
widłowo zbudowanego, a więc przemyśla-
nego modelu funkcjonowania jednostki 
kontrolowanej. Model ten ma służyć za-
sadniczo przetwarzaniu decyzji politycz-
nych w pragmatyczny ciąg ich wykona-
nia, obejmujący ich zapis w kodzie praw-
nym oraz zamierzone skutki wykonania 
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konkretnych zapisów tego kodu w postaci  
działań i współdziałań jednostki kontrolo-
wanej z innymi podmiotami administra-
cji publicznej albo podmiotami sektora 
prywatnego. 

Źródłem elementów modelu są ogólne za-
sady pragmatyki. Mają one częste konkrety-
zacje w sformalizowanych wypowiedziach 
normatywnych, które przybierają postać 
standardów kontrolnych przyjmowanych 

w postaci dokumentów normalizacyjnych 
sui generis, takich jak ISSAI. 
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