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Od stu lat w służbie obywatelom

Sto lat temu w dekrecie o Najwyższej Izbie Kontroli 
Państwa, przyjętym przez Radę Ministrów, a następ-
nie 7 lutego 1919 roku podpisanym przez Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego1, znalazły się słowa, 
które określiły jasno misję Izby. Powołano ją do: 
„stałej, a wszechstronnej kontroli dochodów i wy-
datków państwowych, prawidłowości administrowa-
nia majątkiem państwa oraz gospodarki instytucji, 
zakładów fundacji i funduszów, tudzież jednostek 
samorządowych i miast (…)”. Misja ta pozostaje ak-
tualna. Najwyższa Izba Kontroli w imieniu obywateli 
sprawdza, jak różnego rodzaju instytucje oraz pod- 
mioty gospodarcze wykorzystują publiczne pieniądze. 

Rok po wydaniu dekretu, w lutym 1920 ro ku, 
pierwszy prezes Najwyższej Izby Kontroli Państwa 
Józef Higersberger stwierdził w piśmie kierowanym 
do Sejmu, że „wykonywanie (…) kontroli (…) wykazało już bardzo dodatni i skuteczny 
jej wpływ na prawidłowość administracji państwowej (…)”.

Zapewne każdy kolejny prezes działający w ramach porządku demokratycznego mógł-
by oznajmić to samo parlamentarzystom i obywatelom: kontrole prowadzone przez Izbę 
przyczyniają się do naprawy państwa. I równocześnie, podobnie jak Józef Higersberger 
i jego następca Jan Żarnowski, każdy z prezesów kierujących NIK w warunkach wolno-
ści i demokracji, także po 1989 roku, musiałby przypomnieć, że fundamentem rzetelnej 
kontroli jest niezależność NIK w wykonywaniu ustawowych obowiązków.

Ojcowie założyciele II i III Rzeczy pospolitej dobrze wiedzieli, że z szacunku dla obywa-
teli trzeba wiarygodnie oceniać jak wydawane są publiczne pieniądze. Może zajmować 
się tym wyłącznie instytucja niezależna od rządu, której organom i kontrolerom zostaną 
stworzone daleko idące gwarancje swobody działania, aby nie obawiali się, że sformu-
łowanie krytycznej oceny może narazić ich na jakiekolwiek sankcje. 

1 Dekret z 7 lutego 1919 r. o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa, Dziennik Praw Państwa Polskiego nr 14, poz. 183.
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Dlatego w ustawach określających działanie NIK, zarówno tej pierwszej z 3 czerwca 
1921 roku2, opracowanej pod kierunkiem Józefa Higersbergera, jak i w ostatniej z 23 grudnia 
1994 roku3, przygotowanej pod kierunkiem prezesa NIK prof. Lecha Kaczyńskiego, zagwa-
rantowano niezależność Najwyższej Izbie Kontroli, członkom jej Kolegium oraz wszyst-
kim kontrolerom. 

Zarówno w pierwszej ustawie, jak i w obecnie obowiązującej zadbano również o obiekty-
wizm wyników kontroli, wprowadzając zasadę kolegialności przy określaniu ich ostatecz-
nego kształtu. Rezultaty kontroli ustalane są w wyniku kilkuetapowego procesu z udziałem 
wielu kontrolerów, a ostatecznie, w razie konieczności rozstrzygania najpoważniejszych 
zastrzeżeń, także z udziałem Kolegium NIK. 

Niezwykle istotne dla niezależności i prawidłowego funkcjonowania Izby, a co za tym idzie, 
zagwarantowania obywatelom rzetelnej kontroli wydawania publicznych pieniędzy, 
było umieszczenie NIK w konstytucji. W czasach II Rzeczypospolitej odpowiednie przepisy 
dotyczące Izby jako naczelnego organu kontroli państwowej znalazły się w Konstytucjach 
– marcowej4 i kwietniowej5 oraz w obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej z 1997 roku6. 
To właśnie ten najważniejszy akt prawny, fundament porządku prawnego Rzeczypospolitej 
stanowi o pozycji ustrojowej NIK. Na mocy artykułu 202 ust.2 Konstytucji RP Najwyższa 
Izba Kontroli podlega jedynie Sejmowi. Jak zgodnie twierdzą komentatorzy, podległość 
ta nie dotyczy w żaden sposób dokonywania ustaleń kontrolnych i formułowania ocen. 
W tym obszarze Izba jest w pełni samodzielna i niezależna. 

Potwierdza to wyrok Trybunału Konsty tucyjnego. Organ ten, stojący na straży zgodności 
ustaw i norm prawa rangi podstawowej z Konstytucją, wydając wyrok 1 grudnia 1998 roku, 
w sposób niebudzący wątpliwości stwierdził, że owa podległość realizowana jest w zakre-
sie kompetencji organów Sejmu wobec NIK konkretnie wskazanych w Konstytucji i usta-
wach i nie daje podstawy do naruszenia istoty samodzielności Najwyższej Izby Kontroli. 
Współbrzmiąca z Konstytucją RP ustawa o NIK cały proces dochodzenia do ustaleń 
i formułowania ocen opisuje jako wyłączną kompetencję Izby.

Jest to zgodne z międzynarodowymi standardami kontroli i audytu, a zwłaszcza 
z Deklaracją z Limy, przyjętą przez IX Kongres Międzynarodowej Organi zacji Najwyższych 
Organów Kontroli (INTOSAI) w 1977 roku7. Wagę tej deklaracji podkreśliła w swoich 
rezolucjach z 2011 i 2014 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych. 

W swojej najnowszej historii Najwyższa Izba Kontroli, realizując międzynaro-
dowe standardy audytu i kontroli, współtworzy i wspiera funkcjonowanie zarówno 
INTOSAI, jak i Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kon troli (EUROSAI). 

2 Ustawa z 3.6.1921 o kontroli państwowej, Dz.U. nr 51, poz. 314.
3 Ustawa z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz.U. z 2017 r., poz. 524 ze zm.
4 Ustawa z 17.3.1921, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 44, poz. 267.
5 Ustawa konstytucyjna z 23.4.1935, Dz.U. nr 30, poz. 227.
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997, Dz.U. nr 78, poz. 483.
7 Deklaracja z Limy w sprawie zasad kontroli, w: Standardy�i�wytyczne�INTOSAI, NIK, Warszawa 2011.
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W maju 2017 roku EUROSAI wybrała na wiceprzewodniczącego Zarządu prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli. 

Równie ważne są związki NIK z Euro pejskim Trybunałem Obrachunko wym (ETO) 
– instytucją odpowiedzialną za kontrolę finansów UE. Wejście do Unii Europejskiej 
w 2004 roku nie tylko stworzyło szansę gospodarczego i cywilizacyjnego awansu Polski, 
ale i nałożyło na nasz kraj wiele zobowiązań. Część z nich dotyczy działań na rzecz 
rozliczalności i przejrzystości wykorzystywania środków unijnych. Polscy kontrolerzy 
sprawdzają wydatkowanie pieniędzy pochodzących z UE, bardzo często współdziałając 
z audytorami z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. 

Przemiany społeczno-polityczne, zapoczątkowane w latach 80. XX wieku powstaniem 
ruchu „Solidarność”, a później wyborami czerwcowymi w 1989 roku i utworzeniem rządu 
Tadeusza Mazowieckiego, prowadzące do odrodzenia niezawisłego sądownictwa, wolnych 
wyborów do parlamentu i wreszcie przyjęcia Konstytucji RP, wejścia Polski do NATO 
oraz UE – stworzyły warunki do rozwoju wszystkich instytucji demokratycznego państwa, 
w tym Najwyższej Izby Kontroli. 

Na współczesną kondycję NIK, funkcjonującej od czerwca 1989 roku w odzyskują-
cym wolność i pełną suwerenność państwie, złożyła się praca kilku pokoleń kontrolerów 
oraz tak wybitnych prezesów, jak profesorowie: Walerian Pańko i Lech Kaczyński, którzy 
tworzyli zręby nowoczesnej kontroli państwowej.

Przełomową dla NIK w III Rzeczypospolitej stała się kontrola Funduszu Obsługi 
Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ). Michał Falzmann, kontroler, który w 1991 roku 
ujawnił największe nieprawidłowości w FOZZ, wszedł do historii Polski jako urzędnik 
bezkompromisowo walczący o praworządność.

W jakiej kondycji znajduje się NIK dzisiaj, na początku 2019 roku? Blisko 50% dorosłych 
Polaków – niezależnie od sympatii politycznych – uważa, że NIK pracuje dobrze lub bardzo 
dobrze. Liczba osób pozytywnie oceniających pracę Izby wzrasta w ostatnich latach, dlatego 
też Najwyższa Izba Kontroli jest obecnie jedną z najlepiej postrzeganych instytucji w Polsce.

Raporty NIK są bardzo dobrze przyjmowane również przez przedstawicieli mediów 
oraz zewnętrznych ekspertów krajowych i zagranicznych. Podkreślają oni wysoką jakość 
prezentowanych przez NIK ustaleń, ocen i wniosków oraz ich istotne znaczenie dla pro-
cesu naprawy państwa. 

Informacje, w których NIK przedstawia wyniki kontroli trafiają nie tylko do opinii 
publicznej, ale przede wszystkim są prezentowane na posiedzeniach komisji sejmowych. 
Sejm jest bowiem na mocy Konstytucji i ustawy o NIK głównym odbiorcą raportów po-
kontrolnych. W ubiegłym roku wszystkie komisje sejmowe w swoich opiniach skierowa-
nych do Komisji do spraw Kontroli Państwowej oceniły pracę Najwyższej Izby Kontroli 
pozytywnie i bez uwag. 

Bardzo istotne dla oceny współczesnej kondycji NIK jest również zaufanie, jakim Izba 
cieszy się na arenie międzynarodowej. Niemal każdego roku Najwyższa Izba Kontroli 
jest wybierana przez ponadnarodowe gremia do pomocy krajom, które aspirują do człon-
kostwa w UE oraz do prowadzenia audytu prestiżowych instytucji i organizacji, takich 
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jak Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN), Rada Europy czy Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

Jeśli dodać do tego bardzo dobre oceny zawarte w wynikach kolejnych audytów zewnętrz-
nych, jakim na zlecenie Marszałka Sejmu RP poddawana jest Najwyższa Izby Kontroli, 
można jednoznacznie stwierdzić, że NIK po stu latach istnienia ma się dobrze. Warto 
podkreślić, że twierdzenie to nie opiera się na zapewnieniach lub życzeniach pracowni-
ków lub kierownictwa Izby, a wynika z zewnętrznych ocen: obywateli, posłów z komisji 
sejmowych, audytora zewnętrznego, mediów, ekspertów branżowych, a także organizacji 
międzynarodowych. 

Tak dobre oceny nie byłyby możliwe bez znakomitej kadry kontrolerów i wspierają-
cych ich pracowników administracyjnych. W NIK pracuje blisko 1600 osób doskonale 
wykształconych, nierzadko z dużym doświadczeniem zdobytym w różnych instytu-
cjach państwowych i samorządowych, często po studiach podyplomowych, z doktora-
tami, władających językami obcymi. To ważne, zwłaszcza jeśli się pamięta, że główną 
bolączką rodzącej się w 1919 roku Najwyższej Izby Kontroli Państwa była nie zawsze 
dostateczna jakość kadr. Z czasem do Izby zaczęli trafiać coraz lepiej przygotowani 
pracownicy. Dzisiaj wszyscy mianowani kontrolerzy mają ukończone wyższe studia 
oraz aplikację kontrolerską, która jest rozwiązaniem unikalnym w skali europejskiej 
i światowej. Każdy z kontrolerów przez rok uczestniczy w wykładach i zajęciach prak-
tycznych przygotowujących go do służby w tym zawodzie. Aplikacja zakończona komi-
syjnym egzaminem jest obowiązkowym wymogiem poprzedzającym akt mianowania. 

Grupa blisko 1200 kontrolerów przeprowadza każdego roku w całym kraju ponad 
2200 kontroli. Do najważniejszych należy kontrola wykonania budżetu państwa, która 
w istocie składa się z ponad 300 jednostkowych badań kontrolnych. 

Obok ponad stu kontroli planowych, obejmujących najważniejsze dla życia obywateli 
obszary państwa, NIK przeprowadza każdego roku również ponad sto kontroli doraź-
nych, reagując w ten sposób na pojawiające się sygnały o istotnych, bieżących nieprawi-
dłowościach. Źródłem tych sygnałów są najczęściej skargi i wnioski od obywateli, którzy 
mając zaufanie do Izby, kierują ich rocznie ponad 5 tysięcy. Pogrupowane wedle dziedzin 
i zagadnień stanowią cenną inspirację do sformułowania tematów kontroli.

Wszystkie kontrole są rodzajem pracy organicznej na rzecz naprawy państwa. Nie tylko 
dlatego, że każdego roku przynoszą Skarbowi Państwa około 100 milionów zł korzyści 
finansowych oraz skutkują złożeniem od 70 do ponad 100 zawiadomień o podejrzeniu 
możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez kontrolowanych. Na podsta-
wie kontroli prowadzonych rzetelnie i zgodnie z międzynarodowymi standardami Izba 
przedstawia oceny oraz rekomenduje zmiany. 

Każdego roku NIK formułuje ponad 4 tysiące wniosków pokontrolnych. Ponad 80% 
z nich, przedstawionych kontrolowanym podmiotom, przede wszystkim w wystąpieniach 
pokontrolnych, zostaje zrealizowanych jeszcze w czasie kontroli lub bezpośrednio po jej za-
kończeniu. 
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Trzeba jasno stwierdzić, że odpowiedzialność za wdrożenie wniosków NIK, które nie są ob-
ligatoryjne, spoczywa na kontrolowanych. W państwach demokratycznych naczelne organy 
kontroli (NOK) mają zbadać dany obszar, ujawnić nieprawidłowości, dostarczyć rzetel-
nej wiedzy w raporcie pokontrolnym, wraz ze sformułowanymi wnioskami, za wdrożenie 
których odpowiada kontrolowany podmiot lub nadzorujący go organ.

Choć wagi formułowanych wniosków nikt nie kwestionuje, nie one stanowią jednak o po-
trzebie istnienia Najwyższej Izby Kontroli. Nie przesądzają o tym również ani zawiado-
mienia kierowane do prokuratury, ani uzyskane dla Skarbu Państwa korzyści finansowe. 
Najważniejszą rolą NIK jest dostarczanie – parlamentarzystom oraz przedstawicielom 
władzy wykonawczej – rzetelnej, pogłębionej i obiektywnej informacji o różnych istotnych 
dla kraju sprawach. Równocześnie upubliczniane, informacje te trafiają do wszystkich 
obywateli, którzy w demokratycznym państwie mają fundamentalne i niezbywalne prawo 
do uzyskania wiedzy na temat funkcjonowania instytucji rządowych i samorządowych 
oraz różnego rodzaju podmiotów korzystających z publicznych środków. Wolni obywa-
tele muszą bowiem wiedzieć, jak publiczne agendy wykonują swoje ustawowe zadania 
i wydają wspólne pieniądze. 

W czasach niesprawdzonych informacji (fake news), wszechobecnej politycznej propa-
gandy, rezygnacji z jakości w wielu mediach, pośpiesznych wpisów do Internetu, powierz-
chownych analiz, wreszcie w czasach zagrożenia dla demokracji sterowaną z zewnątrz 
dezinformacją, niezwykle ważne staje się istnienie niezależnej, dysponującej świetnie 
wykształconą kadrą, apolitycznej instytucji, która jest zdolna do przedstawiania pogłę-
bionych i obiektywnych raportów o stanie państwa. 

Współczesny świat potrzebuje rzetelnej informacji. Bez niej będzie bardzo trudno bu-
dować demokrację. Rola Najwyższej Izby Kontroli jest więc nie do przecenienia. Wydaje 
się, że dziś, sto lat po powstaniu Izby, jej znaczenie wciąż wzrasta. Demokratyczne pań-
stwo nie może się obyć bez rzetelnej, wyczerpującej i obiektywnej informacji dostarczanej 
przez niezależną instytucję, której misja została określona w 1997 roku w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu jakże podobnym do sformułowanej w dekrecie 
z 7 lutego 1919 roku oraz Konstytucjach II RP. 

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
prezes Najwyższej Izby Kontroli
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