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Kraje Grupy Wyszehradzkiej

Wpływ NOK  
na jednostki kontrolowane

W dniach 20-21 maja 2015 roku w Promnicach k. Pszczyny odbyła się  
coroczna narada szefów najwyższych organów kontroli austrii, Czech, 
Polski, słowacji, słowenii i  Węgier, z  udziałem prezesa NOK Chorwacji. 
W  naradzie uczestniczyła również, jako gość, Elżbieta Bieńkowska,  
komisarz Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego i usług. Głównym  
tematem obrad był wpływ NOK na działalność jednostek kontrolowanych.
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Uczestnicy narady, w pierwszym rzędzie stoją od lewej: prezes NOK Chorwacji Ivan Klešić, prezes NOK Węgier 
László Domokos, komisarz Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego i usług Elżbieta Bieńkowska, prezes NIK 
Krzysztof Kwiatkowski, prezes NOK Słowenii Tomaž Vesel oraz przedstawicielki NOK Słowacji i Czech. 
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Najwyższe organy kontroli austrii, Czech, 
Polski, słowacji, słowenii i Węgier (tzw. 
grupa V 4+2) od kilkunastu lat blisko ze 
sobą współpracują. Na corocznych spotka-
niach szefów NOK rozpatrywane są istotne  
tematy, na przykład w 2014 r. − współ-
działanie krajowych NOK i ETO, stan-
dardy rachunkowości sektora publiczne-
go, planowanie kontroli; w 2013 r. − rola 
NOK w zapewnieniu stabilności finanso-
wej państwa, ich udział w procesach legi-
slacyjnych UE, stosowanie analizy ryzyka1.

W odróżnieniu od poprzednich, na te-
gorocznym spotkaniu dominował jeden 
podstawowy temat: „Instrumenty praw-
ne wpływu najwyższych organów kontro-
li na działalność jednostek kontrolowa-
nych oraz ich stosowanie w krajach Grupy 
Wyszehradzkiej +2”. Zagadnienie zosta-
ło szeroko omówione w sześciu referatach 
wygłoszonych przez przedstawicieli po-
szczególnych NOK:
•	Peter Dankó z Państwowej Izby Obra-

chunkowej Węgier (PIO) omówił prawo 
uzyskania od jednostki kontrolowanej 
informacji o sposobie wykorzystania 
uwag i wniosków pokontrolnych. Zwró-
cił uwagę, że poza instytucjami typu są-
dowego − organy kontroli mają zwykle 
ograniczone uprawnienia, zatem powin-
ny umiejętnie wykorzystywać wszystkie  
możliwości, takie jak wybór tematów 
kontroli, analiza ryzyka, komunikacja 
z innymi organami państwa, obywate-
lami i środkami masowego przekazu itd. 
Zgodnie z ustawą z 2011 r. o PIO, po 

otrzymaniu sprawozdania z wynikami 
kontroli kierownik jednostki kontrolo-
wanej obowiązany jest w ciągu 30 dni 
opracować i przekazać PIO plan działa-
nia, w którym określono kto ma co zro-
bić i w jakim terminie. Wprowadzenie 
tego przepisu zwiększyło skuteczność 
organu kontroli.

•	Petra Burgstaller zapoznała zebranych 
z systemem monitorowania stanu wy-
konania zaleceń pokontrolnych przez 
Izbę Obrachunkową austrii (IO). są to 
dwa powiązane mechanizmy: procedu-
ra zapytania (w połowie roku IO zwraca 
się do jednostek kontrolowanych o in-
formacje o realizacji zaleceń zawartych 
w sprawozdaniach z kontroli w roku po-
przednim − mają one trzy miesiące na 
odpowiedź) oraz kontrole sprawdzają-
ce (niewielkie kontrole, ukierunkowa-
ne na ocenę stanu realizacji wybranych 
zaleceń, przeprowadzane mniej więcej 
po roku od poprzedniej kontroli). Pro-
cedura zapytania jest podstawą wybo-
ru tematów kontroli sprawdzających, 
wpływa na planowanie dalszych kontroli 
oraz umożliwia ocenę wpływu IO. Ogól-
ny poziom wdrożenia zaleceń − 77,9% 
w 2012 r., 80,4% w 2013 r. − jest publi-
kowany w sprawozdaniu rocznym IO. 
W lipcu 2015 r. ma być uruchomiona 
elektroniczna baza danych, obejmują-
ca zbiór wszystkich zaleceń i dane o ich 
realizacji, z podziałem na: a) wykonane, 
b) gdzie uzyskano zapewnienie wykona-
nia, c) pozostałe. Kontrole sprawdzające 

1 J. Mazur: Aktualne�tematy�dyskusji�między�najwyższymi�organami�kontroli�krajów�Grupy�Wyszehradzkiej, 
Kontrola Państwowa nr 5/2014 i podana tam literatura.
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są przeprowadzane w odniesieniu do 
około 1/5 poprzednich kontroli.

•	Przedstawiciel Najwyższego Urzędu 
Kontrolnego Czech (NUK) Martin Kol-
man opowiedział o praktyce informowa-
nia organów państwa o wynikach kon-
troli NUK. Po przeprowadzeniu kontroli  
sporządza się protokół, który zawiera 
między innymi opis ustalonych faktów 
ze wskazaniem nieprawidłowości i przy-
toczeniem przepisów prawnych, które 
zostały naruszone. Dla każdej jednost-
ki kontrolowanej sporządza się osobny 
protokół. Protokoły są szczegółowe i ob-
szerne (od 20 stron do 3 tys. stron). Jed-
nostka kontrolowana ma prawo zapozna-
nia się z treścią protokołu i uzyskania  
jego odpisu (wraz z prawem zgłoszenia 
zastrzeżeń), natomiast inne podmioty 
− w tym organy państwa − mogą mieć 
dostęp do protokołu kontrolnego tylko 
wtedy, kiedy tak stanowi odrębny prze-
pis ustawy lub na podstawie decyzji pre-
zesa NUK. Zgodnie z ustawą z 1993 r. 
o NUK, wynikiem działalności Urzędu 
są wnioski kontrolne, tj. pisemne spra-
wozdanie zawierające podsumowanie 
i ocenę faktów ustalonych podczas kon-
troli. Wnioski kontrolne są zwięzłe (zwy-
kle około 15 stron), są one sporządza-
ne przez członka NUK nadzorującego 
kontrolę. Mają charakter publiczny: są 
publikowane w dzienniku NUK oraz 
przekazywane Izbie Poselskiej, sena-
towi, rządowi i ministerstwom, a także 
Czeskiemu Bankowi Narodowemu, jeże-
li Bank był jednostką kontrolowaną. Po-
nieważ za głównego adresata wniosków 
kontrolnych NUK uważany jest rząd, to 
on − na podstawie projektu przygoto-
wanego przez właściwe ministerstwo 

− formułuje odpowiedź (np. zobowiąza-
nie się do realizacji zaleceń NUK). rząd 
przyjmuje stanowisko przy udziale pre-
zesa NUK, dodatkowo od 2014 r. prezes 
NUK ma prawo przedłożyć formalną 
opinię, jeśli nie zgadza się z projektem 
ministerialnym. W przedstawionym try-
bie rozpatrywana jest większość spra-
wozdań NUK. W opinii NUK, umoż-
liwia to realizację ogromnej większości 
jego zaleceń. Niezależnie od tego, nie-
które wnioski kontrolne są dyskutowane 
przez powstałą w 2006 r. Komisję Kon-
troli Izby Poselskiej. 

•	referat sumujący tę część obrad przed-
stawiła Tina Eržen (Trybunał Obrachun-
kowy słowenii). Uprawnienia kontrolne 
NOK to przede wszystkim prawo do ba-
dania, z czego wynika prawo do otrzy-
mania informacji o kontrolowanej dzia-
łalności. rezultatem badania są ustalenia 
kontroli, w tym wnioski i zalecenia. aby 
móc wpływać na działalność jednostek 
kontrolowanych lub organów, które mogą 
regulować ich działalność, najwyższe or-
gany kontroli muszą mieć uprawnienia do 
domagania się zmian w funkcjonowaniu 
tych jednostek. Instrumenty oddziały-
wania mają różny zakres i formę, zależ-
nie od tradycji poszczególnych państw 
i ich systemów prawnych. Niezależnie 
od różnic, istnieją przecież podstawo-
we zasady i wymagania: zgodnie z art. 11  
Deklaracji z limy „Jednostki kontrolo-
wane powinny ustosunkować się do usta-
leń najwyższego organu kontroli w ter-
minie określonym prawem lub wyzna-
czonym przez najwyższy organ kontroli,  
a także poinformować o działaniach 
podjętych w związku z ustaleniami  
kontroli”.
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•	 Igor Ciho z Najwyższego Urzędu Kon-
trolnego słowacji (dalej: Urząd) omówił 
uprawnienia do powiadomienia organu 
powołanego do ścigania przestępstw lub 
wykroczeń albo innego właściwego orga-
nu o uzasadnionym podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa lub wykroczenia, bądź 
innego czynu, za które ustawowo przewi-
dziana jest odpowiedzialność. W słowa-
cji, podobnie jak w innych krajach, obo-
wiązuje zasada, że organy publiczne są 
obowiązane do informowania organów 
ścigania o posiadaniu dowodów, które 
wskazują na fakt popełnienia przestęp-
stwa. Zgodnie z zarządzeniem prezesa 
Urzędu, kierujący zespołem kontrolnym 
ma wówczas obowiązek opracowania pro-
jektu wniosku, do którego dołącza nie-
zbędne dokumenty. Po aprobacie dyrek-
tora departamentu kontrolnego/delega-
tury, wniosek podlega rozpatrzeniu przez 
departament prawny i metodyki kontro-
li, gdzie jest oceniany z prawnego punk-
tu widzenia i − w razie potrzeby − po-
prawiany. Następnie wniosek, popisany 
przez prezesa Urzędu, zostaje przekaza-
ny lokalnej prokuraturze. W 2014 r. były 
cztery takie wnioski, wszystkie dotyczą-
ce przestępstw gospodarczych. Obecnie 
przygotowywany jest projekt porozu-
mienia o współpracy między Minister-
stwem spraw Wewnętrznych, Prokuratu-
rą Generalną i Urzędem, które powinno  
ułatwić wymianę wiedzy i doświad-
czeń, działalność szkoleniową, bieżący 
przepływ informacji na poziomie robo-
czym oraz współpracę w zakresie meto-
dyki i opracowywania projektów aktów 
prawnych.

•	 Jacek Mazur, radca Prezesa NIK, przed-
stawił przedkładanie przez najwyższe 

organy kontroli wniosków de lege ferenda: 
podstawę prawną tego rodzaju wnio-
sków (w wielu krajach przepisy prawa 
nie statuują odrębnie kompetencji NOK 
do wystąpienia z wnioskiem o zmianę 
obowiązującego prawa, lecz wynika ona 
– lub może być dorozumiana – z posta-
nowień o charakterze ogólnym), licz-
bę wniosków i sposób ich ujęcia w do-
kumentach NOK, konkretne przy-
kłady wniosków przedłożonych przez 
NIK, a także działania NOK na rzecz 
zapewnienia jakości i zwiększenia sku-
teczności swoich wniosków de lege 
ferenda: bardziej precyzyjne formuło-
wanie wniosków, prowadzenie i aktu-
alizowanie ich rejestru, zamieszczanie 
wykazu (lub omówienia) tych wniosków 
w rocznym sprawozdaniu z działalno-
ści NOK oraz popularyzowanie wnio-
sków na stronie NOK i w kontaktach 
z mediami, wreszcie przedstawianie 
tego zagadnienia (ogólnie i w odniesie-
niu do konkretnych wniosków) w kon-
taktach z przedstawicielami parlamentu 
i rządu. Podstawą referatu były rozwią-
zania prawne i praktyka NIK, z uwzględ-
nieniem informacji otrzymanych z po-
zostałych NOK V 4+2.
Odrębną częścią spotkania było wystą-

pienie Elżbiety Bieńkowskiej, komisarz 
Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrz-
nego i usług, przemysłu, przedsiębiorczo-
ści oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz dyskusja, jaka po nim nastąpiła.  
Prelegentka podkreśliła, że celem Komisji 
jest uzyskanie rezultatów (zarówno bezpo-
średnich, jak i długoterminowych), a nie 
samo wydatkowanie środków. Środki 
wspólne (unijne i  krajowe) oznacza-
ją wspólną odpowiedzialność. W Polsce 
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sukces wykorzystania funduszy UE wy-
nikał z dobrego współdziałania wielu in-
stytucji, w tym NIK. Komisja ma bliskie 
kontakty z ETO, ale nie są to łatwe relacje; 
pragnie także mieć dobre kontakty z kra-
jowymi najwyższymi organami kontroli. 

W dyskusji stwierdzono, że administra-
cja unijna coraz lepiej określa mierniki wy-
konania zadań. 

To samo podejście stosują najwyższe or-
gany kontroli − patrzą na rezultaty dzia-
łań. NOK w krajach Europy Środkowej 
mają duże doświadczenie w kontrolowa-
niu zamówień publicznych, bo owa pro-
blematyka występuje w kontroli wykorzy-
stania funduszy strukturalnych. 

Zapytana, czy może zachodzić konflikt 
interesów w razie ujawnienia przez NOK 
nieprawidłowości w wykorzystaniu środ-
ków UE, Pani Komisarz stwierdziła, że ra-
czej nie. W czasie jej pracy jako ministra 

rozwoju regionalnego nie było z tym kłopo-
tów, w każdym razie nie wystąpiły one na 
większą skalę. Trzeba zbudować dobry sys-
tem, z jasno określonymi zakresami kom-
petencji i odpowiedzialnością, w którym 
poszczególne organy współpracują, a nie 
walczą ze sobą.

Na spotkaniu poruszono także inne 
tematy: współpracę Najwyższej Izby 
Kontroli z organami powołanymi do ści-
gania przestępstw i wykroczeń; wizytę de-
legacji ETO w Polsce w kwietniu 2015 r.; 
reakcje NOK V 4+2 na pismo Komisji 
Europejskiej w sprawie współpracy w za-
kresie zwalczania korupcji w obszarze za-
mówień publicznych.

oprac. dr JacEK MazUr
radca prezesa NIK




