
70 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt  

WIESŁAW KURZYCA

Europejska Organizacja Badań Jądrowych 
jest organizacją międzyrządową powstałą 
w 1954 r., której celem jest poszerzanie 
ludzkiej wiedzy na temat podstawowej  
struktury wszechświata przez prowadze-
nie badań w dziedzinie fizyki cząstek ele-
mentarnych, czyli badań podstawowych 
składników materii i  sił działających 

między nimi. Na terenie CERN zbudo-
wane zostało największe na świecie labo-
ratorium badawcze, składające się z akce-
leratora i zderzacza cząstek umieszczone-
go w kolistym tunelu o długości 27 km, 
wydrążonym 100 m pod powierzchnią 
ziemi, oraz czterech potężnych detekto-
rów sygnałów ze zderzeń cząstek pędzą-
cych w akceleratorze naprzeciw siebie 
z prędkością bliską lub równą prędkości 

Doświadczenia dwóch lat

NIK kontynuuje audyt w CERN

W  2013  r. Najwyższa Izba Kontroli wstąpiła na ścieżkę działalności  
dotychczas niepraktykowanej. Było to samodzielne prowadzenie audytu1  
międzynarodowej jednostki działającej poza granicami Polski. Jednostką  
tą jest Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN2) z  siedzibą 
w Genewie, która powierzyła NIK prowadzenie audytu zewnętrzne-
go w latach 2013–2015, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata. 
Wybór audytora zewnętrznego CERN jest dokonywany przez konkurs 
ofert, do którego zapraszane są organy kontroli państw członkowskich 
organizacji. NIK została wyłoniona w konkursie, w którym oprócz niej 
uczestniczyły organy kontroli Hiszpanii, Norwegii i Szwajcarii. Polska 
jest członkiem CERN od 1989 r., lecz do tej pory nie starała się o tę 
prestiżową funkcję.

1 Słowa „audyt” i „kontrola” mają podobne znaczenie. Słowa „audyt” używam dla opisywanej formy dzia-
łalności NIK w CERN w celu zaznaczenia pewnych różnic w podejściu odnośnie do zakresu, metody i do-
kumentów sprawozdawczych między audytem a kontrolą oraz podkreślenia międzynarodowego charak-
teru tej działalności. Należy dodać, że w Polsce tego rodzaju działalność (w odniesieniu do sprawozdań  
finansowych) określana jest terminem „rewizja finansowa”.

2 Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire.
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światła. Największy z czterech detekto-
rów – ATLAS – jest konstrukcją zbudowa-
ną z elementów o precyzji szwajcarskiego 
zegarka, a jednocześnie ważącą 7000 ton, 
mającą długość 45 m i średnicę 25 m.

O znaczeniu tej organizacji dla świa-
towej nauki wiele mówi fakt, że ośmiu 
uczonych pracujących w CERN lub któ-
rych praca naukowa miała bezpośredni 
związek z badaniami tam prowadzony-
mi, zostało uhonorowanych nagrodami 
Nobla3, z których dwie zostały przyznane 
w 2013 r. za teoretyczny wkład w odkrycie 
tak zwanej cząstki Higgsa, czyli elementu 
materii odpowiedzialnego za powstawa-
nie masy. Jednym z ubocznych, lecz zna-
czących efektów pracy naukowej, było za-
projektowanie w CERN w 1990 r. przez  
jednego z uczonych4 sieci www, z której 
obecnie powszechnie korzysta ogromna 
większość użytkowników Internetu na 
świecie.

Mandat NIK w CERN
Podstawowym mandatem NIK jest prowa-
dzenie audytu finansowego CERN oraz do-
konanie oceny „Rocznego raportu postępu 
CERN”, który jest rodzajem sprawozda-
nia z działalności tej organizacji w okresie 
minionego roku. Możliwe jest także prze-
prowadzenie innych audytów – wykonania 
zadań lub zgodności, które NIK i CERN 
mogą uznać za pożądane. Propozycja do-
datkowego audytu może zostać sformuło-
wana zarówno przez NIK, jak i CERN lub 

może być wspólną inicjatywą obu stron. 
Ostateczna decyzja w sprawie dodatkowe-
go audytu jest podejmowana przez Radę 
CERN, która jest najwyższym organem 
decyzyjnym organizacji. Audyt jest pro-
wadzony w dwóch oficjalnych językach 
CERN: angielskim i francuskim.

Audyt zewnętrzny w CERN jest pro-
wadzony przez sześcioosobowy Zespół 
Audytu NIK pod kierownictwem radcy 
prezesa NIK Wiesława Kurzycy. Nadzór 
NIK nad audytem sprawuje Komitet 
Sterujący powołany przez prezesa NIK, 
któremu przewodniczy wiceprezes NIK 
Jacek Uczkiewicz. Komitet podejmuje de-
cyzję o zatwierdzeniu strategii i planu au-
dytu, monitoruje postęp audytu w ciągu 
roku, podejmuje decyzję w sprawie opinii 
o sprawozdaniach finansowych i „Rocznym 
raporcie postępu CERN” na podstawie 
projektów raportów kierownika Zespołu 
Audytu. 

Rachunkowość CERN prowadzona jest 
zgodnie z międzynarodowymi standar-
dami rachunkowości sektora publiczne-
go (IPSAS), natomiast audyt NIK odby-
wa się wedle międzynarodowych standar-
dów naczelnych organów kontroli (ISSAI). 
Stosowanie wymienionych standardów ma 
znaczenie dla przyjętego zakresu, strategii 
i planu audytu, przygotowania się do jego 
przeprowadzenia, zastosowanej metody, 
kalendarza oraz zakresu i treści dokumen-
tów sprawozdawczych. Audyt finansowy 
jednostki sektora publicznego, jaką jest 

3 Felix Bloch, Georges Charpak, Simon van der Meer, Carlo Rubia, Sam Ting, Jack Steinberger, Francois 
Englert, Peter Higgs.

4 Wynalazcą www był pracownik naukowy CERN – Tim Berners-Lee. Adres pierwszej w historii strony 
www: <http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html>
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CERN, obejmuje badanie sprawozdań fi-
nansowych i wydanie opinii o zbadanych 
sprawozdaniach (według IPSAS, jest to 
sprawozdanie z sytuacji finansowej, spra-
wozdanie z wyników finansowych, spra-
wozdanie ze zmian w aktywach netto/ka - 
pitale własnym, sprawozdanie z przepły-
wów pieniężnych, porównanie budżetu 
z jego rzeczywistym wykonaniem oraz in-
formacja dodatkowa – nota, zawierająca 
podsumowanie znaczących zasad rachun-
kowości i inne informacje objaśniające) oraz 
sprawdzenie i wydanie opinii o zgodności 
operacji i zdarzeń gospodarczych (trans-
akcji) z uprawnieniami udzielonymi jed-
nostce w ramach budżetu oraz o zgodno-
ści z innymi przepisami, przede wszyst-
kim przepisami finansowymi organizacji 
i przepisami dotyczącymi wykonywania 
zamówień publicznych. 

CERN sporządza dwa niezależne zesta-
wy sprawozdań finansowych: jedno – do-
tyczące CERN jako organizacji prowadzą-
cej badania naukowe w dziedzinie fizyki 
cząstek elementarnych i drugie – dotyczą-
ce działającego w jej strukturze Funduszu 
Emerytalnego. Dodatkowo CERN sporzą-
dza wspomniany wyżej „Roczny raport po-
stępu”, który obejmuje ogólne informacje 
o wykonaniu zadań w danym roku, założo-
nych i osiągniętych celach, zarówno w dzia-
łalności naukowej, jak i budowie i moder-
nizacji infrastruktury badawczej, oraz 
szczegółowe dane dotyczące wydatków  
w podziale na poszczególne programy i pro-
jekty badawcze i infrastrukturalne. 

Plan i wykonanie audytu
Strategia i plan audytu CERN budowane 
są na podstawie oceny ryzyka, które może 
wystąpić w istotnych obszarach działalno-
ści organizacji i spowodować zniekształce-
nie informacji finansowej podanej w spra-
wozdaniach finansowych lub niezgodność 
działań z przyjętym budżetem lub odpo-
wiednimi przepisami. Rodzaj i zakres pro-
cedur audytu zależy od rozpoznanego ry-
zyka oraz oceny jakości i stopnia wdro-
żenia mechanizmów kontroli zarządczej 
wprowadzonych w CERN w celu zredu-
kowania owego ryzyka do akceptowalne-
go poziomu. 

Ocena ryzyka przeprowadzana jest 
w okresie przygotowania oraz podczas 
pierwszej części audytu, zwanej audy-
tem śródrocznym, odbywającym się 
przed końcem roku obrachunkowego, 
który w przypadku CERN i jego Fundu-
szu Eme rytalnego jest rokiem kalenda-
rzowym. Zidentyfikowanie ryzyka i od-
powiadających mu mechanizmów kontroli 
zarządczej pozwala audytorom na selek-
tywne planowanie dalszych procedur au-
dytu, koncentrując je tam, gdzie ryzyko 
nieprawidłowości jest większe, a aktyw-
ność w ramach kontroli zarządczej słabsza. 

Główna część audytu5 CERN ma miej-
sce w pierwszej połowie roku następu-
jącego po zakończeniu roku kalendarzo-
wego poddawanego audytowi, po części 
w centrali NIK – na podstawie informa-
cji uzyskanych drogą elektroniczną, oraz 
w marcu i kwietniu każdego roku – na 

5 Nazywana jest także audytem końca roku, ponieważ odnosi się do informacji finansowej na koniec roku 
obrachunkowego.
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terenie CERN. Audyt obejmuje dwie 
fazy – przed i po oficjalnym wydaniu 
sprawozdań finansowych. W pierwszej 
fazie wykonywane są procedury obejmu-
jące ogólny przegląd sprawozdań finan-
sowych oraz tych pozycji, które są obar-
czone głównym ryzykiem. W wypadku 
stwierdzenia zniekształcenia informacji 
w sprawozdaniach finansowych audytorzy  
powiadamiają o tym odpowiednich pra-
cowników służb finansowych CERN 
i zwracają się o skorygowanie nieprawidło-
wości. Ten sposób pacy różni się od trybu 
stosowanego przez poprzednich audytorów 
zewnętrznych CERN, którzy poddawali 
audytowi oficjalnie wydane sprawozda-
nia finansowe, zatem ich korekta w trak-
cie audytu nie była możliwa6. W drugiej 
fazie – finalnej części audytu, następu-
je sprawdzenie, czy zalecane korekty zo-
stały wprowadzone oraz przeprowadza 
się pozostałe procedury audytu dotyczą-
ce istotnych pozycji sprawozdań finanso-
wych, choć nieobarczonych wysokim ani 
średnim ryzykiem. 

Rutynowym zadaniem w trakcie audy-
tu jest także sprawdzenie wiarygodno-
ści informacji zawartych we wspomnia-
nym „Rocznym raporcie postępu CERN”. 
Zadaniem NIK jest sprawdzenie, czy poda-
ne w nim informacje finansowe są spójne 
i zgodne z informacjami zawartymi w pod-
danych audytowi sprawozdaniach finanso-
wych oraz czy inne informacje i fakty po-
dane w Raporcie są prawdziwe. Te ostatnie 

są weryfikowane przez audytorów NIK 
na podstawie cząstkowych sprawozdań 
z działalności poszczególnych departamen-
tów CERN, protokołów spotkań organów 
CERN i innych dostępnych dokumentów. 

Dodatkową pracą wykonaną na rzecz 
CERN z inicjatywy zespołu audytor-
skiego NIK w pierwszym roku audytu 
(2013/2014) było studium ładu organi-
zacyjnego Funduszu Emerytalnego CERN. 
Studium zostało sporządzone z powodu 
wątpliwości stwierdzonych przez audy-
torów oraz sygnalizowanych przez pra-
cowników CERN, czy podział kompe-
tencji i odpowiedzialności w Funduszu 
pomiędzy kolegialne ciało rządzące a za-
rząd został ustalony prawidłowo, czy ist-
nieje równowaga uprawnień między wy-
mienionymi organami oraz czy CERN za-
pewnia odpowiedni poziom zawodowych 
kwalifikacji członków kolegialnego ciała 
rządzącego. 

Raporty z audytu w CERN
Finalna część audytu obejmuje sporządze-
nie raportów z wykonanych zadań audy-
torskich – na przełomie kwietnia i maja 
każdego roku. Zawartość faktograficzna 
raportów jest w dużej mierze uzgadniana 
z odpowiednimi służbami CERN podczas 
roboczych spotkań przed zakończeniem 
głównej fazy audytu. Projekty raportów 
zawierają opinie o wiarygodności sprawoz-
dań finansowych i zgodności użycia zaso-
bów finansowych CERN oraz jej Funduszu 

6 Tryb pracy przyjęty przez audytorów NIK jest w pełni zgodny z międzynarodowymi standardami audytu 
najwyższych organów kontroli (ISSAI), choć do niedawna był głównie stosowany w sektorze prywatnym 
gospodarki i wywodzi się z międzynarodowych standardów rewizji finansowej (MSRF – ISA: International 
Standards on Auditing).



74 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Wiesław Kurzyca

Emerytalnego z odpowiednimi przepisami. 
Ponadto sporządzane są wystąpienia do za-
rządów CERN i Funduszu Emerytalnego 
CERN, które zawierają uwagi7 i zalecenia 
do wykonania przez wymienione zarzą-
dy. Układ treści uwag ma ściśle określoną 
strukturę, która jest oryginalnym wkła-
dem audytorów NIK w ogólną struktu-
rę wystąpień do zarządów8. Każda uwaga 
składa się z kilku odrębnych, oznaczonych 
śródtytułami części, w tym ze zwięzłego 
opisu sytuacji, czyli dokonanego ustale-
nia, precyzyjnego określenia kryteriów, 
według których formułowana jest ocena 
ustalenia (kryteriami są przede wszyst-
kim prawa, przepisy i standardy, lecz mogą 
być nimi także dobre praktyki i kodeksy 
etyczne), a następnie określenia negatyw-
nego wpływu lub skutku działania lub za-
niechania opisanego w ustaleniu oraz zale-
cenia, którego wykonanie ma prowadzić 
do usunięcia negatywnego wpływu lub 
skutku działania lub zaniechania opisa-
nego w ustaleniu. Struktura uwag, z jed-
nej strony, sprzyja jakości opisu ustaleń 
i wynikających z nich zaleceń, a z dru-
giej – wspomaga proces realizacji zaleceń 
przez zarządy organizacji przez ich pre-
cyzyjne powiązanie z ustaleniem i skut-
kiem opisanego w ustaleniu działania lub 
zaniechania. 

Wspomniane projekty raportów i wy-
stąpień do zarządów, w tym także projekt 
raportu zawierający ocenę i uwagi doty-
czące „Rocznego raportu postępu CERN” 
są wysyłane do szefów zarządów CERN 
i Funduszu Emerytalnego CERN w celu 
uzyskania komentarzy. Komentarze te są 
następnie włączane do raportów w miej-
scach, których dotyczą i uzupełniane przez 
stanowisko NIK, jeżeli dany komentarz 
tego wymaga. Raporty w takiej posta-
ci są przedmiotem prezentacji i dyskusji 
podczas tak zwanego spotkania kończą-
cego, które odbywa się corocznie w NIK 
z udziałem wysokich przedstawicieli 
CERN (współprzewodniczącymi spotka-
nia są ze strony CERN: przewodniczący 
Komitetu Finansowego CERN, który jest 
jednocześnie przewodniczącym Stałego 
Doradczego Komitetu Audytu CERN, ze 
strony NIK: przewodniczący Komitetu 
Ste ru jącego Audytem CERN – wicepre-
zes NIK). 

Po spotkaniu kończącym kierownik 
Zespołu Audytu przygotowuje ostatecz-
ne wersje raportów, podpisuje je i przed-
stawia do podpisu przewodniczącemu 
Komitetu Sterującego. Podpisane rapor-
ty są następnie przesyłane przewodniczą-
cemu Rady CERN9, który je przekazuje   
wszystkim członkom Rady i innych ciał 

7 Uwaga (observation) według dobrych praktyk audytu prowadzonego według międzynarodowych standar-
dów audytu jest kilkupunktowym stwierdzeniem dotyczącym zniekształcenia sprawozdania finansowego, 
przypadku nieprzestrzegania przepisów lub niedomagań kontroli zarządczej, którego zwieńczeniem jest 
zalecenie (recommendation). Realizacja zalecenia ma prowadzić do usunięcia zniekształcenia, postępo-
wania zgodnie z przepisami lub wzmocnienia kontroli zarządczej.

8 Standardy audytu nie wypowiadają się szczegółowo na temat struktury wystąpienia do zarządu (manage-
ment letter), przyjęte rozwiązanie jest zatem rezultatem doboru najlepszych praktyk stosowanych przez 
firmy audytorskie.

9 Od 2013 r. funkcję przewodniczącej Rady CERN pełni prof. Agnieszka Zalewska z krakowskiego Instytu-
tu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk.
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CERN. Następnie raporty są prezentowa-
ne przez audytorów NIK i dyskutowane na 
forum Stałego Komitetu Audytu CERN, 
Komitetu Finansowego CERN oraz – final-
nie – na czerwcowym posiedzeniu Rady 
CERN, gdzie są ostatecznie przyjmowane 
do wiadomości. Wspomniane posiedze-
nie Rady CERN kończy proces audytu 
za rok ubiegły i jednocześnie rozpoczyna 
proces audytu za rok bieżący, bowiem już 
we wrześniu kierownik Zespołu Audytu 
przedstawia zakres i harmonogram au-
dytu za kolejny rok na spotkaniu Stałego 
Doradczego Komitetu Audytu CERN. 

Rezultaty audytu  
w pierwszych dwóch latach
W ciągu pierwszych dwóch lat audy-
tu w CERN (2013 r. i 2014 r.) NIK wy-
dała opinie bez zastrzeżeń o sprawozda-
niach finansowych CERN oraz Funduszu 
Emerytalnego CERN, co oznacza, że wy-
mienione sprawozdania przedstawiały, we 
wszystkich istotnych aspektach, prawdzi-
wy i rzetelny obraz sytuacji finansowej, 
wyniku finansowego, przepływów finanso-
wych i zmian wartości aktywów netto na 
koniec roku będącego okresem sprawoz-
dawczym. Opinie bez zastrzeżeń dotyczyły 
również zgodności transakcji finansowych 
CERN i jej Funduszu Emerytalnego z bu-
dżetem i odpowiednimi przepisami orga-
nizacji. Także roczne raporty postępu zo-
stały ocenione przez audytorów NIK jako 
spójne ze sprawozdaniami finansowymi 
i prawdziwe w warstwie faktograficznej. 

Pomimo wspomnianych wyżej opinii 
bez zastrzeżeń, audytorzy NIK przeka-
zali służbom finansowym CERN oraz 
Funduszu Emerytalnego CERN szereg 
uwag i zaleceń, zarówno w trakcie audytu, 

jak i w wystąpieniach do zarządów, które 
wprawdzie nie miały wpływu na opinie 
o sprawozdaniach finansowych i o zgod-
ności, ale zmierzały do ulepszeń w prezen-
tacji sytuacji finansowej, wyników finan-
sowych i przepływów finansowych oraz 
do mocniejszego zabezpieczenia CERN 
przed nieprawidłowościami przy wydatko-
waniu środków finansowych, które mogą 
stać się istotne, jeżeli mechanizmy i/lub 
czynności kontroli zarządczej nie zostaną 
wzmocnione. Najważniejsze ze wspomnia-
nych problemów zostały także przekaza-
ne do wiadomości Radzie CERN (w for-
mie zwrócenia uwagi) w treści raportów 
przez zawarcie w nich dodatkowych pa-
ragrafów objaśniających lub paragrafów 
dotyczących innej sprawy. Rada CERN 
otrzymuje również do wiadomości wy-
stąpienia do zarządów, dzięki czemu jest 
w pełni poinformowana o wszystkich pro-
blemach, które zostały odnotowane przez 
audytorów w trakcie audytu. 

Główną uwagę w odniesieniu do CERN 
skupiono na ujęciu, wycenie i rozliczaniu 
środków trwałych. Audytorzy NIK uznali, 
że przyjęta w 2007 r. przez CERN polity-
ka rachunkowości w tym obszarze wyma-
ga rewizji i korekty ze względu na rozwój 
organizacji od tamtego okresu. W 2008 r. 
zakończono budowę Wielkiego Zderzacza 
Hadronów, co stanowiło przełom w zakre-
sie wykorzystania aparatury badawczej 
oraz wsparcia administracyjno-technicz-
nego prowadzonych badań naukowych. 
Ponadto w okresie ostatnich 10 lat nastąpił 
także postęp w praktyce rachunkowości 
środków trwałych w sektorze publicznym, 
na podstawie „Międzynarodowych stan-
dardów rachunkowości sektora publicz-
nego” (IPSAS). Zalecenia audytorów NIK 
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dotyczyły przede wszystkim stworzenia 
jednolitego rzeczowego i wartościowego 
rejestru środków trwałych dla całej orga-
nizacji, znacznego obniżenia progu uzna-
nia danego przedmiotu za środek trwały10, 
wyceny wartości gruntów CERN otrzyma-
nych od rządów Szwajcarii i Francji w for-
mie quasi-darowizny według ich wartości 
godziwej, dokonywania regularnych prze-
glądów środków trwałych z punktu widze-
nia amortyzacji i ewentualnej utraty war-
tości z innych przyczyn, podziału wielkich 
urządzeń na komponenty oraz wprowa-
dzenia kategorii zagregowanej wartości 
dla podobnych urządzeń lub przedmio-
tów. Audytorzy CERN sformułowali po-
dobne zalecenie jak to dotyczące środków 
trwałych w odniesieniu do wartości nie-
materialnych – tutaj również potrzebna 
okazała się korekta dotychczasowej poli-
tyki rachunkowości, aby wartości niema-
terialne były pełniej ujmowane i bardziej 
precyzyjnie wyceniane. Do połowy 2015 r. 
władze CERN opracowały projekty zrewi-
dowanej i znacznie rozszerzonej polityki 
rachunkowości w obu wspomnianych ob-
szarach, które zostały pozytywnie ocenio-
ne przez audytorów NIK. Wprowadzenie 
wszystkich zaleceń, z uwagi na ich szeroki 
zakres, zostało rozłożone na okres dwóch 
lat – ich pełne wdrożenie jest planowane 
dla sprawozdań finansowych za 2015 r. 

Inna ważna uwaga przekazana zarządo-
wi CERN dotyczyła potrzeby skuteczniej-
szego pobudzania świadomości pracowni-
ków CERN w kwestii negatywnych skut-
ków działań nieetycznych, prowadzących 

do oszustw, korupcji lub dotkniętych kon-
fliktem interesów. W ramach realizacji za-
leceń NIK władze CERN wprowadziły 
i upowszechniły dokument „Uczciwość 
w CERN”, zdefiniowały konflikt intere-
sów i wdrożyły politykę i procedury uni-
kania konfliktu interesów przy wydatko-
waniu wspólnych funduszy organizacji oraz 
wykorzystaniu infrastruktury badawczej. 

Audytorzy NIK zwrócili również uwagę 
na dużą liczbę kontraktów zawieranych 
przez CERN z pojedynczymi dostawca-
mi z pominięciem procedury przetargo-
wej, chociaż w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami organizacji. Audytorzy zalecili 
wprowadzenie rozróżnienia między kon-
traktem z pojedynczym dostawcą (dostaw-
ca wybrany przez jednostkę spośród kilku 
oferujących podobny produkt) a kontrak-
tem z wyłącznym dostawcą (tylko jeden 
dostawca oferujący potrzebny produkt) 
oraz ponawianie w regularnych odstę-
pach czasu przetargów dotyczących długo-
okresowych dostaw od jednego dostawcy. 
Wspomniane rozróżnienie zostało wpro-
wadzone do opisu procedur zamówień pu-
blicznych na stronie internetowej CERN, 
natomiast wymaga jeszcze, zgodnie z zale-
ceniem audytorów, uwzględnienia w we-
wnętrznych przepisach CERN dotyczą-
cych zamówień publicznych. 

W odniesieniu do Funduszu Emery-
talnego CERN audytorzy zwrócili uwagę 
na potrzebę poprawy dokładności wyce-
ny bieżącej wartości zobowiązania fundu-
szu wobec świadczeniobiorców, co będzie 
wymagało korekt założeń aktuarialnych 

10 Próg ten wynosił w CERN 3 mln franków szwajcarskich (CHF).
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dotyczących przewidywanej śmiertelno-
ści populacji CERN oraz nowego podej-
ścia do określenia stopy dyskonta, dotych-
czas wyznaczanej na podstawie oprocen-
towania 30-letnich obligacji rządowych 
w Szwajcarii11. 

Stwierdzono także inne uchybienia, 
w większości dotyczące niedomagań kon-
troli zarządczych, niemające obecnie wpły-
wu na opinię o sprawozdaniach. Ze względu  
jednak na dużą liczbę i stopień skompli-
kowania procesów w działalności opera-
cyjnej Funduszu Emerytalnego CERN12, 
audytorzy NIK zalecili usprawnienie  
systemu kontroli zarządczej Funduszu, 
przyjmując jako wzorzec zmodernizowa-
ny system COSO13. Ponadto ważnym za-
leceniem audytorów w stosunku do władz 
Funduszu Emerytalnego CERN jest rok-
roczne opracowywanie raportu z jego dzia-
łalności, który przedstawiałby sytuację 
Funduszu i jego wyniki w szerszej per-
spektywie niż sprawozdania finansowe, 
prezentując wskaźniki i tendencje wzro-
stów/spadków aktywów, zwiększania/
zmniejszania zobowiązań, zmian ilościo-
wych w grupach członków i świadczenio-
biorców, tendencje w kształtowaniu się 
wynagrodzeń, oczekiwanej żywotności 
na emeryturze itp. Raporty takie, ruty-
nowo sporządzane przez fundusze emery-
talne, dają solidną podstawę do długofa-
lowej oceny sytuacji finansowej funduszy 

emerytalnych i podejmowania w odpo-
wiednim czasie działań zmniejszających 
ryzyko niewypłacalności.

Wspomniane wyżej studium ładu or-
ganizacyjnego Funduszu Emerytalnego 
CERN zaowocowało osobnym rapor-
tem, w którym audytorzy NIK wskaza-
li na kilka niedomagań. Zaliczyli do nich 
niespójność przyjętego modelu ładu or-
ganizacyjnego, który w CERN wydaje się 
połączeniem modelu jednopoziomowego 
(Rada Dyrektorów) i modelu dwupozio-
mowego (Zarząd i Rada Nadzorcza), przez 
co niektóre kompetencje zarządu i przed-
stawicieli kolegialnego ciała rządzącego  
nakładają się lub są niewłaściwie rozdzie-
lone, co powoduje wewnętrzne nieporozu-
mienia i może wpływać na jakość podej-
mowanych decyzji. Ponadto wewnętrzna 
struktura ciała kolegialnego nie zapewnia 
równoważnego wpływu na decyzje między 
grupą przedstawicieli członków i świadcze-
niobiorców a grupą reprezentującą kraje 
członkowskie. Audytorzy odnotowali rów-
nież, że przygotowanie merytoryczne po-
szczególnych członków ciała kolegialnego 
(szczególnie w dziedzinie inwestycji kapi-
tałowych i ocen aktuarialnych) nie zawsze 
odpowiadało potrzebom w pełni uświado-
mionego podejmowania decyzji. Ekspert 
zewnętrzny powołany przez władze CERN 
potwierdził wnioski raportu NIK, a następ-
nie został opracowany program naprawczy 

11 Oprocentowanie wymienionych obligacji obniża się systematycznie w ostatnich latach, co powoduje  
radykalny wzrost bieżącej wartości długookresowego zobowiązania Funduszu Emerytalnego CERN, nie 
odzwierciedlając tym samym rzeczywistej sytuacji finansowej Funduszu.

12 Jest to fundusz określonych świadczeń, który oprócz zbierania składek i wypłaty świadczeń prowadzi sze-
roką działalność inwestycyjną na globalnym rynku finansowym.

13 System kontroli zarządczej opracowany w USA w 1992 r. przez Komitet Organizacji Sponsorujących (COSO) 
w 1992 r., zmodernizowany w 2013 r. – przyjęty jako standard kontroli zarządczej, także w sektorze publicznym.
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obejmujący przegląd i korektę dotychcza-
sowych przepisów regulujących ład orga-
nizacyjny Funduszu.

Audytorzy NIK odnieśli się także do tre-
ści „Rocznego raportu postępu CERN”. 
Uznając, że zawarte w nim informacje są 
spójne ze sprawozdaniami finansowymi 
CERN i prawdziwe także w zakresie nie 
objętym wymienionymi sprawozdania-
mi, audytorzy zalecili opracowanie bar-
dziej precyzyjnych wskaźników efektyw-
ności14 zarówno działań w domenie badań 
naukowych i wykorzystania ich rezulta-
tów, jak i budowy, rozbudowy i moderni-
zacji infrastruktury badawczej. 

Opracowanie wspomnianych wskaźni-
ków nie jest łatwe, zatem uzgodniono, że 
wykonanie tego zalecenia będzie trwało 
dłużej niż jeden rok i będzie obejmowa-
ło wymianę poglądów między jego wyko-
nawcami i audytorami w miarę wypraco-
wania szczegółowych rozwiązań. 

Wszystkie zalecenia audytorów NIK zo-
stały potwierdzone przez Stały Komitet 
Audytu CERN oraz przyjęte do realiza-
cji przez zarządy CERN i jej Funduszu 
Emerytalnego. W drugim roku audytu 
(2014/2015) audytorzy mieli możliwość 
sprawdzenia ich wykonania. Ogromną 
większość zaleceń (8 na 9 w CERN 
i 11 na 14 w Funduszu Emerytalnym) 
potwierdzono w wyniku audytu jako 
zrealizowane, a pozostałe są w trakcie 
wdrażania. 

Przedstawione omówienie jest ledwie 
zarysem działalności audytorów NIK 
w CERN w ciągu pierwszych dwóch lat 
sprawowanego mandatu. Kilka z poruszo-
nych zagadnień zasługuje na szersze, osob-
ne potraktowanie. Należą do nich: zawar-
tość informacyjna sprawozdań finanso-
wych w porównaniu ze sprawozdaniami 
z wykonania budżetu, znaczenie sprawoz-
dawczości dotyczącej środków trwałych 
i wartości niematerialnych dla gospoda-
rowania nimi przez jednostkę publiczną, 
funkcjonowanie pracowniczych fundu-
szy emerytalno-rentowych w porówna-
niu z systemami powszechnymi emery-
tur i rent, ład organizacyjny instytucji pu-
blicznych, tworzenie i rola nowoczesnych 
systemów kontroli zarządczej w sektorze 
publicznym. W każdej z wymienionych 
dziedzin zaangażowanie w audyt w CERN 
dostarcza interesujących doświadczeń. 

Ponieważ zamiarem autora było przeka-
zanie najważniejszych informacji o dzia-
łalności audytorów NIK w CERN, na za-
kończenie nie może zabraknąć jednej, bar-
dzo istotnej. Po podsumowaniu drugiego 
roku audytu Rada CERN podjęła jedno-
głośną decyzję o przedłużeniu trzyletniego 
mandatu NIK w CERN o kolejne dwa lata. 

WIESŁAW KURZYCA
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14 ang. key performance indicators.
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