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CZŁONKOWIE KOLEGIUM NIK

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński 15 maja 2017 r. powołał na trzyletnią kadencję czte-
rech członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli: ks. dr. hab. Włodzimierza Brońskiego; 
prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego; dr. hab. Jana Majchrowskiego i dr. Józefa Płoskonkę.

Ksiądz Włodzimierz Broński jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kie-
rownikiem Katedry Negocjacji i Mediacji w Instytucie Prawa, zastępcą dyrektora Instytutu 
Prawa KUL, członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych. Profesor Bogumił 
Brzeziński kieruje Katedrą Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji 
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Uroczystość powołania członków Kolegium NIK, od lewej: prof. Jan Majchrowski, prof. dr hab. Bogumił Brzeziński,  
ks. dr hab. Włodzimierz Broński, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmar-
ska, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, dr Józef Płoskonka.



Nr 3/maj-czerwiec/2017 149 

  z życia NIK

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika i profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor 
Jan Majchrowski, obecnie wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, był pierwszym 
wojewodą lubuskim, piastował też stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Radca prezesa NIK Józef Płoskonka to doktor nauk 
fizycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; były wojewoda kielecki; ekspert w Zespole 
ds. Reformy Administracji Publicznej w Instytucie Spraw Publicznych; podsekretarz 
stanu w MSWiA. Od lat jest związany z Izbą, w Kolegium NIK od 2002 r.

Kolegium NIK uchwala roczne plany pracy Najwyższej Izby Kontroli, projekt jej statu-
tu i budżetu, zatwierdza też dokumenty, które Izba ma obowiązek przedłożyć Sejmowi 
z mocy prawa: analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz 
sprawozdanie z działalności NIK za kolejny rok; uchwala opinię w przedmiocie absolu-
torium dla Rady Ministrów. Kolegium podejmuje uchwały w sprawie rozpatrzenia przez 
Sejm określonych problemów związanych z funkcjonowaniem organów wykonujących 
zadania publiczne oraz wystąpień zawierających wynikające z kontroli zarzuty dotyczące 
działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami central-
nymi, określonymi instytucjami oraz Prezesa NBP. Rozpatruje też m.in. zastrzeżenia do 
wystąpień pokontrolnych, o których mowa w art. 54 ust. 3 ustawy o NIK. (red.)

POROZUMIENIE Z INSTYTUTEM AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

W roku jubileuszu 15-lecia działalności Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, 
Najwyższa Izba Kontroli podpisała z nim porozumienie dotyczące wspólnych przedsię-
wzięć. Stanowi ono niejako ukoronowanie dotychczasowej współpracy, która polegała 
przede wszystkim na kreowaniu wydarzeń edukacyjnych, takich jak: konferencja po-
święcona zastosowaniu narzędzi informatycznych w działalności kontrolnej i audytor-
skiej. Istotne jest również współdziałanie środowisk przy tłumaczeniach wytycznych 
Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI), której człon-
kiem Zarządu jest NIK (od 2010 r. Izba przewodniczy pracom podkomisji INTOSAI 
ds. kontroli wewnętrznej).

W porozumieniu strony zobowiązały się działać na rzecz poprawy funkcjonowania 
jednostek sektora finansów publicznych w Polsce. NIK oraz Instytut będą również wy-
mieniać informacje dotyczące swojej aktywności, umożliwiać kontakt z najlepszymi 
ekspertami w danych dziedzinach oraz organizować konferencje, szkolenia zawodowe 
i wydawać publikacje.

Instytut Audytorów Wewnętrznych (Institute of Internal Auditors) jest najstarszą i naj-
większą na świece organizacją zrzeszającą specjalistów z tej dziedziny. Tworzy i promuje 
standardy oraz upowszechnia dobre praktyki zawodowe. Centrala Instytutu mieści się 
w Stanach Zjednoczonych.   (red.)


