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  współpraca międzynarodowa

W ostatnich latach Najwyższa Izba Kontroli zaczęła prowadzić kontrole 
organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem. Zwykle 
są realizowane na podstawie umowy między NIK a daną organizacją 
– Europejską Organizacją Badań Jądrowych – CERN1, Radą Europy2, 
Mechanizmem ATHENA, Instytutem UE ds. Studiów Strategicz-
nych – EUISS. W podobnej roli występują pracownicy NIK zapraszani 
w charakterze ekspertów. Zgodnie z umową o utworzeniu Europejskie-
go Instytutu Uniwersyteckiego3, Wysoka Rada (główny organ Instytu-
tu) powołuje na czteroletnią kadencję dwóch kontrolerów zewnętrz-
nych; obecnie jednym z nich jest pracownik Izby.

Kontrola Europejskiego Instytutu 
Uniwersyteckiego

Ustalenia z 2017 r.

JACEK MAZUR
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Europejski Instytut Uniwersytecki we 
Florencji (European University Institute 
– EUI) prowadzi studia doktoranckie, 
programy podoktorskie i badania nauko-
we w zakresie ekonomii, prawa, historii 
oraz nauk politycznych i społecznych. 

1 W. Kurzyca: NIK kontynuuje audyt w CERN, „Kontrola Państwowa” nr 5/2015.
2 P. Banaś: Pierwszy rok audytu NIK w Radzie Europy, „Kontrola Państwowa” nr 1/2016.
3 Konwencja powołująca Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzona we Florencji 19 kwietnia 1972 r. 

Pierwotny (przed zmianami) tekst Konwencji stanowi załącznik do projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji. 
Sejm IV kadencja druk sejmowy nr 2003 z 9 maja 2005 r.; <http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/0/AF-
F4CD5154C203ADC1257005002A9AEB/$file/4003.pdf>. Tekst aktualny: Convention setting up a Euro-
pean University Institute as revised by the 1992 amending Convention; <http://www.eui.eu/Documents/
AboutEUI/Convention/ConsolidatedConventionRevising.pdf>.

Stanowi odrębną organizację między-
narodową, finansowaną przez państwa 
członkowskie (w tym Polskę) i Komisję 
Europejską; dalsze środki pochodzą z gran-
tów na badania naukowe. Budżet Instytutu 
w 2016 r. wynosił 62 mln euro. Oceną 
zarządzania finansowego i wykorzysta-
nia budżetu Instytutu zajmują się dwaj 
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zewnętrzni kontrolerzy – każdy z innego 
państwa4. Celem kontroli jest stwierdze-
nie, czy uzyskano wszystkie dochody, czy 
poczynione wydatki były legalne i prawi-
dłowe a zarządzanie finansami należyte. 
Artykuł przedstawia sposób pracy i wy-
brane ustalenia kontroli przeprowadzonej 
w 2017 r. Kierując się o sprawozdaniem 
kontrolerów, w grudniu 2017 r. Wysoka 
Rada udzieliła rektorowi Instytutu abso-
lutorium za rok 2016.

Kontrola finansowa
Zgodnie ze standardami międzynaro-
dowymi, kontrola została zrealizowana 
dla uzyskania wystarczającej pewności, 
że sprawozdanie finansowe Instytutu 
przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz 
aktywów i pasywów, obciążeń, przycho-
dów i przepływów pieniężnych. W cza-
sie, jaki kontrolerzy mieli do dyspozycji, 
przeprowadzono selektywną kontrolę 
poprawności sporządzenia sprawozda-
nia i dokonywania transakcji finanso-
wych oraz potwierdzenia danych uję-
tych w bilansie. Wykorzystano staty-
styczne metody doboru próby (MUS) 
do sprawdzania płatności, zobowiązań 
i dochodów oraz oprogramowanie IDEA 
(Data Analysis Software) do przetwarza-
nia i analizy danych. Ponieważ od trzech 
lat Instytut stosuje zintegrowany informa-
tyczny system zarządzania (SAP), moż-
liwe było śledzenie całego cyklu operacji 

4 Kontrolerami Instytutu są obecnie Ugo Sessi, emerytowany wysoki urzędnik administracji państwowej 
Włoch i dr Jacek Mazur, radca Prezesa NIK; w zakresie kontroli finansowej wspomaga ich przedstawicielka 
Trybunału Obrachunkowego Portugalii Sandra Pereira. Zob. Radca Prezesa NIK kontrolerem międzynarodowej 
instytucji, „Kontrola Państwowa” nr 4/2016, s. 135.

5 International Standard on Auditing 700 “Forming an opinion and reporting on financial statements”. Tekst 
polski zob. https://www.pibr.org.pl/assets/file/491,KRBR-uchwala-2783-52-2015-KSRF-700.pdf.

budżetowych i finansowych. Zapisy w sys-
temie SAP zostały sprawdzone w kilku-
nastu obszarach, m.in.:

 • wynagrodzeń (wysokości wypłat w mar-
cu, lipcu i listopadzie 2016 r. oraz prawi-
dłowości odliczenia podatków, składek 
emerytalnych i innych potrąceń);

 • potrąceń z wynagrodzeń pracowni-
ków i wpłaty Instytutu do kasy chorych 
oraz systemu zabezpieczenia społecznego;

 • stanu rachunków bankowych na koniec 
2016 r. na podstawie potwierdzenia kwot 
przez banki;

 • wpływu składek państw członkowskich 
według rachunków budżetowych, bilansu 
i przepływów bankowych;

 • zobowiązań i rejestrów płatności oraz 
operacji dla oceny ich zgodności z prze-
pisami i wiarygodności procedur kontroli 
wewnętrznej;

 • kluczowych elementów systemu kontroli 
wewnętrznej oraz analizy trendów i odchy-
leń dotyczących przychodów i wydatków 
(ocena ryzyka związanego z kontrolą we-
wnętrzną dotyczyła głównie urzędników 
uprawnionych do wykonywania budżetu).

Kontrola została zrealizowana zgodnie 
z zasadami, wytycznymi i praktykami 
INTOSAI i innymi regułami międzyna-
rodowymi, zwłaszcza Międzynarodowym 
Standardem Badania 700 „Formułowanie 
opinii i sprawozdanie na temat sprawozdań 
finansowych”5 i ISSAI 1700. Dokonano 
analizy dokumentów przedłożonych przez 
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administrację Instytutu, przyjęto dodat-
kowe wyjaśnienia i przeprowadzono roz-
mowy z dyrektorami biur, a następnie spo-
rządzono projekt sprawozdania z kontro-
li. Stosując zasadę kontradyktoryjności, 
projekt przekazano kierownictwu EUI do 
zaopiniowania, zaś zgłoszone uwagi wy-
korzystano przy redagowaniu końcowej 
wersji sprawozdania.

Kontrolerzy pozytywnie ocenili realiza-
cję zadań Instytutu związanych z gospo-
darką finansową w 2016 r. oraz sporządze-
nie wymaganych sprawozdań, uznając, że:

 • sprawozdanie finansowe za rok 2016 nie 
zawiera istotnych nieprawidłowości i jest 
zgodne z przepisami;

 • sprawozdania finansowe (bilans, rachu-
nek przepływów pieniężnych i zestawie-
nie zmian w kapitale własnym) rzetelnie 
przedstawiają sytuację Instytutu według 
stanu na koniec 2016 r. i zostały sporzą-
dzone zgodnie z przepisami;

 • transakcje ujęte w sprawozdaniach z re-
guły zostały przeprowadzone zgodnie 
z przepisami, pozycjami budżetu, a także 
dyrektywami i instrukcjami finansowymi.

Szczegółowe uwagi i zalecenia zawarto 
w odrębnym piśmie przekazanym rek-
torowi.

Kontrola zarządzania finansami
Kontrolerzy pozytywnie ocenili poprawę 
czytelności i wartość informacyjną rozli-
czenia Instytutu: obecnie jest ono porów-
nywalne z dokumentami z poprzedniego 
roku, dostarcza też więcej danych o dzia-
łaniach, źródłach finansowania i przezna-
czeniu środków. Zgodnie z postulatami 
z lat poprzednich, rozliczenie przedstawia 
wskaźniki finansowe i wykonania (wskaź-
niki samowystarczalności, wydajności, 

wypłacalności i płynności) oraz ich po-
równanie z danymi z lat 2014 i 2015.

Kontrolerzy ponownie zwrócili uwagę 
na nakładanie się kontroli prowadzonych 
przez organy EUI z kontrolami donatorów 
(np. Komisji Europejskiej), odnotowując 
próby rozwiązania tego problemu. Nowe 
przepisy unijne pozwalają na powierze-
nie Instytutowi niektórych zadań w tym 
zakresie, ale wymagałoby to zwiększenia 
obsady biura audytu wewnętrznego, co 
jest trudne w przypadku grantów, które 
z istoty przyznawane są na określony czas. 
Sprawa będzie nadal rozpatrywana.

Kontrolerzy postawili pytanie, czy bu-
dżet Instytutu i sprawozdanie z jego wyko-
nania nie powinny być publicznie dostępne 
(np. ogłaszane na stronie internetowej), 
jak ma to miejsce w większości organiza-
cji międzynarodowych? Postulat został 
przyjęty, z tym że będzie on realizowany 
stopniowo, poczynając od publikacji syntez 
czy ważniejszych fragmentów wspomnia-
nych dokumentów.

W sprawach organizacji wewnętrznej 
kontrolerzy zwrócili uwagę na niespójność 
rozwiązań w związku z powierzeniem dy-
rektorowi biura finansowego nadrzędnej 
roli „koordynatora spraw administracyj-
nych mimo braku zdefiniowania owej funk-
cji w zarządzeniu organizacyjnym; sytuacja 
ta trwa już 2 lata. Przypomniano też wątpli-
wość zawartą w poprzednim sprawozdaniu 
w sprawie włączenia biura rachunkowości 
do biura finansowego, co przeczy zasadzie 
rozdzielenia zadań urzędnika zatwierdza-
jącego i księgowego. W odpowiedzi podano 
m.in., że księgowy zachowuje operacyjną 
niezależność gwarantowaną przez przepisy 
wewnętrzne i że włączenie to ma wymiar 
jedynie organizacyjny.
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W sprawozdaniu z kontroli dużo miej-
sca poświęcono działalności biura audytu 
wewnętrznego, podkreślając, że wykonuje 
ono bardzo pożyteczną pracę i postulując 
jego wzmocnienie kadrowe. Kontrolerzy 
wielokrotnie cytowali wnioski i opinie 
biura, zwracając się do kierownictwa 
Instytutu o ich akceptację. Obok prowa-
dzenia kontroli, ważna jest rola doradcza 
audytu wewnętrznego, m.in. upowszech-
nianie wniosków, jakie wynikają z kontroli 
wewnętrznych, wyrażanie opinii w spra-
wach interpretacji przepisów Instytutu 
i działanie na rzecz ulepszania procesów 
zarządzania. Odrębną formą doradztwa 
jest opiniowanie projektów umów w spra-
wach zamówień publicznych: w 2016 r. 
biuro przekazało 8 opinii, które zawiera-
ły łącznie 9 uwag o niezgodności danego 
projektu z przepisami (wszystkie zostały 
zaakceptowane) i 22 zalecenia procedu-
ralne dotyczące skuteczności i rozliczal-
ności zamówień. 

Instytut posiada odpowiednie przepisy 
dotyczące planowania pracy i sporządza-
nia sprawozdań z działalności. Zadania 
poszczególnych biur mają być wyraźnie 
określone i tak sformułowane, aby można 
było ocenić ich realizację. Kontrolerzy po-
chwalili plan EUI na 2016 r., który okre-
ślił jego cele strategiczne, a także ogólne, 
szczegółowe i operacyjne cele każdego 
z biur, uznając go za dobrą podstawę do 
projektowania działań oraz tworzenia pla-
nów finansowych i kadrowych. Dobrze 

6 EUI Activity Report 2016; <https://www.eui.eu/Documents/ServicesAdmin/CommunicationsService/
CorporatePublications/PAR/EUI-Activity-Report-2016.pdf>.

7 Rozmowa miała miejsce 14.9.2017. Zob. biografię prof. J. Weilera:   
<https://its.law.nyu.edu/facultyprofiles/index.cfm?fuseaction=profile.biography&personid=20371>.

oceniono też sprawozdanie z działalno-
ści Instytutu w 2016 r. (opublikowane 
5 kwietnia 2017 r.6), które podsumowu-
je sprawozdania poszczególnych jedno-
stek i zawiera uwagi na temat strategii 
Instytutu, jego zarządzania, wykorzy-
stania zasobów oraz ewentualnych trud-
ności w osiąganiu celów. Natomiast oce-
niając sprawozdania biur podniesiono, że 
część z nich dokładnie przedstawia wy-
konanie zadań, z wyraźnym podziałem 
na cele ogólne, szczegółowe i operacyjne, 
podczas gdy inne prezentują je w sposób 
bardziej ogólny. Forma tych dokumentów 
nie jest jednolita, co zmniejsza ich czy-
telność i ogranicza możliwość porównań. 
Kontrolerzy pozytywnie ocenili, że biuro 
audytu wewnętrznego opracowało wy-
tyczne i prowadziło szkolenia na temat 
sporządzania sprawozdań z działalności.

Inne obszary kontroli Instytutu w 2017 r. 
dotyczyły m.in. funkcjonowania kontroli 
wewnętrznej, zarządzania kadrami, umów 
z dostawcami zewnętrznymi, zarządzania 
nieruchomościami oraz programu emery-
talnego dla pracowników.

Wartość dodana kontroli
Jaka jest „wartość dodana” pracy kon-
trolerów zewnętrznych? Pytany o  to 
prof. Joseph Weiler, w latach 2013–2016 
rektor, a wcześniej profesor Wydziału 
Prawa Instytutu, odpowiedział7, że:

 • po pierwsze, w okresie, kiedy pełnił 
funkcję rektora, kontrolerzy zewnętrzni 
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wiele razy przedstawili sprawy, które były 
wprawdzie znane, ale nie poświęcono im 
dostatecznej uwagi, a zajęto się nimi na-
leżycie dopiero po ich nagłośnieniu (jako 
przykłady podał kwestie zamówień pu-
blicznych, programu emerytalnego i za-
rządzania kadrami). Ważne jest również, 
że administracja Instytutu musi wytłu-
maczyć Komisji Budżetowej Wysokiej 
Rady, w jaki sposób wykonuje zalecenia 
kontrolerów;

 • po drugie, szczególnie istotne są sytuacje, 
gdy kontrolerzy prezentują kwestie, które 

zależą głównie od państw członkowskich. 
Postawienie ich na forum Komisji Budże-
towej zmusza przedstawicieli państw do 
zajęcia stanowiska. Nie znaczy to, że pro-
blem zostanie szybko rozwiązany, ale zwy-
kle stopniowo do tego prowadzi.

dr JACEK MAZUR
radca prezesa NIK,
kontroler Europejskiego Instytutu 
Uniwersyteckiego


