
176 KONTROLA PAŃSTWOWA

GRZEGORZ HABER

Doceniając silną pozycję Najwyższej Izby 
Kontroli, jej dorobek metodyczny, do-
świadczenie kontrolne oraz zasoby kadro-
we i międzynarodową renomę Parlament 
Republiki Indonezji (decyzją Ludowej Izby 
Reprezentantów) zatwierdził kandydaturę 

NIK do przeprowadzenia przeglądu part-
nerskiego (ang. peer review) w Radzie 
Audytu Republiki Indonezji (BPK). Prezes 
NIK Krzysztof Kwiatkowski wyznaczył ze-
spół ekspertów Najwyższej Izby Kontroli 
pod przewodnictwem Jacka Jezierskiego 
– pełnomocnika prezesa NIK ds. współ-
pracy międzynarodowej  do realizacji 

W siedzibie NIK w Warszawie 26 sierpnia 2015 r. gościła delegacja Rady 
Audytu Republiki Indonezji z wiceprezesem Rady na czele. Przedmiotem  
rozmów szefów obu urzędów było wdrożenie zaleceń przedstawionych 
przez NIK po przeglądzie partnerskim w najwyższym organie kontroli  
(NOK) Republiki Indonezji.
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tego zadania na przełomie 2013 i 2014 r. 
Wcześniej BPK poddawana była prze-
glądowi dwukrotnie: w 2004 r. przez 
Urząd Kontrolera i Audytora Generalnego 
Nowej Zelandii oraz w 2009 r. przez au-
dytorów holenderskiego Trybunału 
Obrachunkowego1. 

Wyróżnienie i zaufanie, jakimi NIK zo-
stała obdarzona przez parlamentarzystów 
indonezyjskich oraz pracowników BPK 
mają swoje korzenie w rozwoju dwustron-
nej współpracy między naszymi instytu-
cjami. NIK i BPK podpisały porozumie-
nie o współpracy podczas wizyty preze-
sa Rady – Anwara Nasutiona w Polsce 
w październiku 2008 r. Na mocy tego 
porozumienia NIK rozpoczęła wymianę 
ekspertów z BPK na zasadzie seminariów 
organizowanych na przemian w Polsce 
i w Indonezji, poświęconych walce z ko-
rupcją, kontrolom jednostek samorzą-
du terytorialnego, kontrolom w zakre-
sie ochrony środowiska, polityce infor-
macyjnej itd.

W 2013 r. NIK otrzymała oficjalne zapro-
szenie do przeprowadzenia przeglądu part-
nerskiego w Radzie Republiki Indonezji. 
Podczas 21. Kongresu Międzynarodowej 
Organizacji Najwyższych Organów 
(INTOSAI) w Pekinie doszło do pod-
pisania umowy w tej sprawie przez pre-
zesów obydwu najwyższych organów 
kontroli. Zespół do spraw przeglądu  
odbył trzy wizyty w Indonezji, w cza-
sie których przeprowadził także, poza 

przeglądem w centrali BPK, kontrolę dzia-
łalności delegatur. 

Przegląd objął swym zakresem cztery 
filary zapewnienia kontroli jakości BPK, 
a mianowicie: niezależność i mandat; przy-
wództwo i zarządzanie wewnętrzne/ ład 
korporacyjny (ang. internal governance); 
standardy kontroli i metodykę; procedu-
ry przeprowadzania kontroli – działalność 
kontrolną (w tym udostępnianie wyników 
kontroli społeczeństwu).

Końcowy raport z przeglądu został 
wręczony przewodniczącemu Rady Au-
dy tu Republiki Indonezji – Hadiemu Pro-
enomo przez prezesa NIK Krzysztofa 
Kwiatkowskiego podczas oficjalnej cere-
monii w Dżakarcie. Ceremonię, połączo-
ną z konferencją prasową i świętem BPK 
zaszczyciła swoją obecnością większość 
z członków Zarządu BPK oraz ówczesny 
gubernator Dżakarty, a obecnie prezydent 
Republiki Indonezji Joko Widodo. Prezes 
NIK zaakcentował w swoim przemówie-
niu, że zewnętrzna kontrola państwowa to 
niezbywalny element ładu demokratycz-
nego, a najwyższy organ kontroli w imieniu 
obywateli patrzy władzom na ręce, a na-
stępnie w sposób profesjonalny i obiek-
tywny opisuje to, co zobaczył. 

W raporcie zespół ekspertów NIK zwró-
cił uwagę na następujące silne strony BPK: 
młodą, dobrze wykształconą kadrę; dys-
cyplinę i przestrzeganie procedur (dobrze 
zakorzenione wartości w kulturze admini-
stracyjnej BPK); silną organizację wspartą 

1 Rada Audytu Republiki Indonezji jest jednym z niewielu NOK, który ma obowiązek, zapisany w przepisach 
krajowych, przeprowadzania przeglądów partnerskich raz na pięć lat, Międzynarodowa Organizacja Naj-
wyższych Organów Kontroli – INTOSAI zaleca przeprowadzanie przeglądów, jako elementu dobrej prak-
tyki w zapewnieniu jakości kontroli, nie wprowadza natomiast takiego obowiązku.
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technologiami informatycznymi IT (silna 
jednostka organizacyjna ds. IT, przemyśla-
na strategia rozwoju IT, inicjatywa kontro-
li elektronicznej); rzetelne ustalenia kon-
troli; kontrolę finansową przeprowadzaną 
przez BPK (kontrola ta jest cennym źró-
dłem rekomendacji dla Parlamentu i władz 
lokalnych); kontrolę śledczą/ audyt śled-
czy (ang. forensic audit) – narzędzie ce-
nione przez indonezyjskie organy ścigania 
jako ważny element wsparcia śledztwa;  
procedurę kontroli wdrażania wniosków 
i zaleceń z kontroli BPK (uporczywa i wy-
dajna, mimo bardzo dużej liczby jedno-
stek kontrolowanych2).

Zespół przedstawił także 34 zalecenia, 
których wdrożenie ma przyczynić się do 
zwiększenia efektywności pracy NOK 
Indonezji. Część z nich została wdro-
żona już w trakcie przeglądu, a niektóre 
były źródłem całkowicie nowych inspiracji 
w efekcie odmiennego spojrzenia specja-
listów z NIK. Problematyka objęta zalece-
niami dotyczyła między innymi: pozycji  
przewodniczącego Rady Audytu i spo-
sobu wyboru członków Rady3; sposobu 
kalkulacji strat skarbu państwa ujawnio-
nych w toku kontroli; współpracy z orga-
nami ścigania; dostępności dla obywate-
li informacji o wynikach kontroli (publi-
kacje online); poprawy wizerunku BPK 
w oczach interesariuszy (kampania infor-
macyjna); dalszego rozwoju wsparcia sys-
temami IT; poprawy trzech elementów 

kontroli – metodyki, szacowania istotno-
ści i oceny ryzyka, tematów i zakresu kon-
troli, wdrażania wniosków i zaleceń, spra-
wozdawczości, prewencji antykorupcyjnej.

Wiceprzewodniczący BPK Sapto Amal  
Damandari podczas spotkania w Warsza-
wie 26 sierpnia 2015 r. wręczył prezesowi 
NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu „Plan 
wdrażania wniosków i zaleceń” z przeglądu. 
Wszystkie szczegóły zostały skrupulatnie 
opisane w obszernym raporcie przygotowa-
nym i zatwierdzonym przez NOK Indonezji. 
Tłumaczenie raportu z przeglądu przepro-
wadzonego przez NIK na języki, którymi po-
sługują się pracownicy BPK4 zostało przeka-
zane wszystkim jednostkom organizacyjnym 
razem z opracowanym przez kierownictwo 
BPK systemem jego wdrożenia.

Najwyższa Izba Kontroli nie tylko prze-
prowadza przeglądy partnerskie, ale sama 
jest im poddawana (trzykrotnie w swojej 
historii). Ostatni taki przegląd zakończył 
się w 2013 r., a przeprowadził go międzyna-
rodowy zespół audytorów z Danii, Austrii, 
Holandii i Litwy. W 2015 r. eksperci NIK 
uczestniczą w międzynarodowych zespo-
łach przeprowadzających przeglądy part-
nerskie w NOK Estonii, Łotwy i Węgier. 
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2 NOK Indonezji zatrudnia ok. 6 tys. pracowników, a sama Indonezja jest czwartym krajem na świecie pod 
względem liczby mieszańców, którzy zasiedlają ok. 17 tys. wysp.

3 Przewodniczący BPK ma jednego zastępcę (wiceprzewodniczący), a Rada Zarządzająca BPK składa się 
dodatkowo z 9 członków (ang. members).

4 W Indonezji językiem urzędowym jest jęz. indonezyjski (ind. Bahasa Indonesia), jednak występuje tam ok. 
300 grup etnicznych posługujących się 250 odrębnymi językami (razem z dialektami jest ich ponad 580).


