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  współpraca międzynarodowa

W  świecie funkcjonuje ponad  2  tys. organizacji międzynarodowych: 
podmiotów – których członkami są państwa, ich organy lub instytucje 
–  utworzonych na podstawie umów międzynarodowych1. Realizują 
określone w nich zadania w dziedzinie stosunków między państwami, 
korzystając ze środków pochodzących z krajowych budżetów. Zgodnie 
z podstawowym dokumentem INTOSAI – Deklaracją z Limy, powinny 
być one poddane niezależnej kontroli zewnętrznej, podobnej do kontroli 
prowadzonej wobec organów państwowych2.

Kontrola organizacji 
międzynarodowych

Wymiana doświadczeń

JACEK MAZUR 1 2

Najwyższy Urząd Kontrolny Czech zorga-
nizował w Pradze w marcu 2018 r. semina-
rium3 na temat różnych modeli kontroli ze-
wnętrznej organizacji międzynarodowych: 

 • przez najwyższe organy kontroli (NOK) 
państw członkowskich;

 • przez odrębne ciała (komisje, rady 
kontroli), w  których skład wchodzą 

1 Potocznie organizacjami międzynarodowymi nazywa się też organizacje pozarządowe, działające na podstawie 
statutów, które nie mają charakteru umów międzynarodowych (np. Liga Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, 
Światowa Federacja Związków Zawodowych, Instytut Prawa Międzynarodowego, Międzynarodowa Helsińska 
Federacja Praw Człowieka).

2 Część 25 Deklaracji z Limy w sprawie zasad kontroli (ISSAI 1), w: „Standardy i wytyczne ISSAI 10 • ISSAI 11 
• ISSAI 20 • ISSAI 21 • ISSAI 30 • ISSAI 40 • ISSAI 100 • ISSAI 200 • ISSAI 300 • ISSAI 400” Warszawa 
2011, s. 18 (NIK https://www.nik.gov.pl/plik/id,5138.pdf).

3 Uczestniczyli m.in. pracownicy NOK Czech, Finlandii, Niemiec, Polski i Słowacji oraz członkowie Komisji 
Kontroli Europejskiej Organizacji Kosmicznej.

przedstawiciele NOK lub inne kompe-
tentne osoby, wyznaczone przez rządy 
państw członkowskich. 

Jako przykłady prowadzenia kontroli ze-
wnętrznej przez NOK przedstawiono kon-
trolę Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(ONZ) oraz  kontrolę Europejskiej 
Organizacji Badań Jądrowych (CERN). 

ONZ to organizacja o złożonej struktu-
rze, której podstawowy budżet (głównie 
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na administrację i operacje pokojowe) 
na lata 2016–2017 wynosił 5,4 mld do-
larów (organizacje wyspecjalizowane 
ONZ mają odrębne budżety). Na pod-
stawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego 
z 1946 r. funkcjonuje Rada Kontroli 
(Board of Auditors), której członkami są 
– wybierani przez Zgromadzenie Ogólne 
na 6-letnią kadencję – szefowie NOK 
trzech państw członkowskich (co 2 lata 
zaczyna się kadencja kolejnego członka); 
obecnie są to szefowie NOK Tanzanii, 
Indii i Niemiec, zaś w lipcu 2018 r. szefa 
NOK Tanzanii zastąpi kontroler gene-
ralny Chile. Obszar podlegający ocenie 
jest podzielony i poszczególne kontrole 
są realizowane przez kontrolerów jedne-
go z wyżej wymienionych najwyższych 
organów kontroli, natomiast sprawozda-
nia – podpisywane wspólnie przez trzech 
szefów NOK. 

Zadaniem Rady jest kontrola finan-
sowa i kontrola zgodności, powadzona 
zgodnie z międzynarodowymi stan-
dardami oraz wyrażenie opinii zgod-
nie z Międzynarodowym Standardem 
Badania 700 „Formułowanie opinii 
i sprawozdanie na temat sprawozdań 
finansowych” (ISA 700). Ponadto Rada 
może badać zarządzanie, zwłaszcza 
funkcjonowanie procedur finansowych, 
systemu rachunkowości i wewnętrznej 
kontroli finansowej. 

Skala budżetu organizacji oraz wyko-
nywanie go w wielu miejscach świata po-
wodują, że kontrole wymagają znacznych 
zasobów, np. NOK Niemiec poświęca 
na nie prawie 10 tys. dni rocznie; utwo-
rzono w tym celu odrębny departament 
kontrolny, który zatrudnia ok. 60 osób, 
dodatkowo na krótsze okresy (25-70 dni 

roboczych) są angażowani kontrolerzy 
z innych departamentów i organów kon-
troli krajów związkowych.

Radca prezesa NIK Wiesław Kurzyca 
omówił doświadczenia NIK w prowa-
dzeniu od 2013 r. kontroli zewnętrznej 
Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych 
(CERN). CERN to największe na świecie 
laboratorium badań podstawowych fizy-
ki cząstek elementarnych, które stanowi 
organizację międzynarodową z siedzibą 
w Szwajcarii (w pobliżu Genewy). Jej akty-
wa, głównie środki trwałe (infrastruktura 
naukowa) mają wartość ok. 8 mld franków, 
zaś przychody i koszty wynoszą ok. 1 mld 
franków rocznie. 

Wybór kontrolera zewnętrznego nastę-
puje na podstawie konkursu otwartego 
dla NOK państw członków organizacji. Od 
2007 r. CERN stosuje Międzynarodowe 
Standardy Rachunkowości Sektora 
Publicznego (IPSAS), zaś kontrola ze-
wnętrzna jest  prowadzona zgodnie 
z  Międzynarodowymi Standardami 
Kontroli Najwyższych Organów Kontroli 
(ISSAIs) (poziom 4). Kontrolę przepro-
wadza się na podstawie oceny ryzyka 
i przy wykorzystaniu modelu zapewnienia 
w toku badań wiarygodności sprawozdań 
finansowych. 

Główne obszary obarczone ryzykiem 
wystąpienia nieprawidłowości to rozliczal-
ność środków trwałych, wartości niema-
terialne oraz współpraca w ramach mię-
dzynarodowych projektów naukowych 
finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 
Kontrola wykonania zadań jest realizowa-
na przez ocenę rocznego raportu z dzia-
łalności CERN, zwłaszcza przez monito-
rowanie zawartych w nim kluczowych 
wskaźników wykonania zadań. Referent 
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przedstawił też  kontrolę finansową 
Funduszu Emerytalnego CERN: formal-
nie będąc w strukturze CERN, Fundusz 
ma autonomię operacyjną oraz sporządza 
odrębne sprawozdania finansowe i raport 
roczny z działalności; dokumenty te podle-
gają kontroli NOK, który pełni rolę kontro-
lera zewnętrznego CERN. Sprawozdania 
z kontroli CERN i Funduszu Emerytalnego 
CERN są dostępne na stronie interneto-
wej organizacji4.

Jako przykład kontroli organizacji mię-
dzynarodowej przez odrębne ciało złożone 
z przedstawicieli państw członkowskich 
(pochodzących z NOK lub innych urzę-
dów) zaprezentowano Europejską Agencję 
Kosmiczną (European Space Agency, ESA). 
Jest to utworzona w 1975 r. organizacja 
państw europejskich z siedzibą w Paryżu, 
której celem jest badanie i wykorzystanie 
przestrzeni kosmicznej. ESA zatrudnia 
około 2300 osób, z których większość pra-
cuje w ośrodkach badawczych na terenie 
różnych krajów. W 2017 r. jej budżet wy-
nosił 5,75 mld euro, przy czym znaczna 
część to wydatki na programy dobrowolne, 
realizowane na koszt zainteresowanych 
członków. 

Zgodnie z umową o utworzeniu Agencji, 
„rachunki, sprawozdania finansowe i za-
rządzanie finansowe Agencji podlega kon-
troli przez niezależną Komisję Kontroli 
(Audit Commission)”. Od 2016 r. ESA 
stosuje Międzynarodowe Standardy Ra-
chunkowości Sektora Publicznego. Komi-
sja Kontroli prowadzi kontrolę finansową 
i kontrolę zgodności, bada sprawozdania 

4 Szczegółowy opis zob. W. Kurzyca: NIK kontynuuje audyt w CERN, „Kontrola Państwowa” nr 5/2015.

finansowe oraz formułuje o nich raport 
i opinię. Prowadzi też kontrolę wyko-
nania zadań: bada zarządzanie Agencją 
i przedstawia o nim sprawozdanie (kon-
trole z tym związane pochłaniają ok. 1/3 
zasobów). Komisja składa się z 4 członków 
wyznaczonych przez państwa członkow-
skie na zasadzie rotacji (co roku zostaje 
mianowana kolejna osoba); ich mandat 
wynosi 4 lata. Komisja jest organem ko-
legialnym, uchwały są podejmowane na 
posiedzeniach lub w trybie obiegowym. 
Pracom Komisji przewodniczy i odpowiada 
za ich organizację – jako primus inter pares 
– osoba, która trzeci rok jest jej członkiem. 
Do niedawna państwa reprezentowane 
w Komisji dodatkowo wyznaczały kon-
trolerów, którzy przez okres 4 lat praco-
wali w Agencji. 

Obecnie wdraża się nowy tryb działa-
nia: od 2018 r. nie powołuje się już nowych 
kontrolerów, zaś kontrole finansowe będą 
prowadzone przez firmę audytorską wy-
łonioną w drodze konkursu.

Wnioski
Seminarium umożliwiło uzyskanie infor-
macji o różnych podejściach, metodach 
i procedurach kontroli organizacji mię-
dzynarodowych. Na tle rozpatrywanych 
przykładów sformułowano wnioski bar-
dziej ogólne:

 • Kontrola zewnętrzna organizacji mię-
dzynarodowych nie powinna być ogra-
niczona do kontroli finansowej. Warto, 
aby kontrola zgodności nie sprowadzała 
się do badania legalności, lecz umożliwiała 
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ocenę realizacji celów budżetu. Dla państw 
członków organizacji jest ważne, czy wy-
datki dobrze służą wykonaniu jej zadań 
i czy są realizowane oszczędnie, wydajnie 
i skutecznie.

 • W niektórych organizacjach sprawozda-
nia z kontroli są publikowane (np. w ONZ, 
CERN), podczas gdy w innych – nie. 
W ESA była dyskusja na ten temat, jed-
nak ostatecznie państwa członkowskie 
nie wyraziły zgody na ich upublicznia-
nie. W NATO, mimo oporu administra-
cji, stopniowo wprowadzono praktykę, że 

większość sprawozdań z kontroli jest pu-
blicznie dostępna.

 • Prowadzenie kontroli organizacji mię-
dzynarodowych przez NOK jest tańsze od 
innych rozwiązań (np. przez firmy audy-
torskie czy zespoły wyznaczone ad hoc); 
prostszy jest także proces wyłaniania ze-
społu kontrolnego. 

dr JACEK MAZUR
radca prezesa NIK


