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JACEK MAZUR

W ramach projektu współpracy bliźniaczej 
z Urzędem Kontroli Państwowej Albanii1 
w marcu 2017 r. NIK zorganizowała 

1 Projekt współpracy bliźniaczej (twinning) „Wzmocnienie potencjału kontroli zewnętrznej” (Strengthening 
of external auditing capacities) Najwyższa Izba Kontroli prowadzi przy udziale Urzędu Kontroli Państwowej

w Tiranie seminarium na temat relacji 
między najwyższymi organami kontroli 
(NOK) a parlamentami. Zaprezentowano 
dotychczasowe doświadczenia oraz po-
stulaty dotyczące współdziałania NOK

Współpraca 
międzynarodowa

Rozpatrywanie sprawozdań z kontroli 
przez komisje parlamentarne

Szczególnie ważnym, ale i trudnym elementem działania najwyższych orga-
nów kontroli jest zapewnienie realizacji sformułowanych przez nie wniosków. 
Najwyższa Izba Kontroli ma wieloletnie doświadczenia ze współpracy z ko-
misjami Sejmu, które rozpatrują przedłożone przez Izbę sprawozdania. Są 
one interesujące dla organów kontroli innych państw.
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 z parlamentami w Albanii, Kosowie, Polsce, 
Niemczech i Stanach Zjednoczonych2. Oto 
niektóre tezy.

 • Najwyższe organy kontroli i parlamenty 
współpracują w celu zapewnienia rozli-
czalności rządu i administracji publicz-
nej. Wspierają się w działaniach służących 
zapewnieniu skuteczności mechanizmu 
rządzenia. Zazwyczaj parlamenty nie mają 
możliwości profesjonalnej oceny sposo-
bu wykorzystania środków publicznych, 
zatem NOK są ich naturalnym partne-
rem i doradcą. Analogicznie, działania 
kontrolne stają się bardziej skuteczne, je-
żeli parlament i komisje parlamentarne 
stanowią forum dla prezentacji kontroli 
i dyskusji nad nimi, a także podejmują 
lub zachęcają innych do podjęcia odpo-
wiednich działań.

 • W różnych krajach występują zasadniczo 
dwa modele organizacji prac parlamentu 
związanych z rozpatrywaniem sprawozdań 
z kontroli: a) przez komisję rachunków pu-
blicznych, która stanowi wówczas jedyną 

 Chorwacji. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej. Rozpoczął się w kwietniu 2016 r. i po-
trwa do kwietnia 2018 r. Przewiduje opracowanie licznych materiałów, projektów i notatek oraz spotkania, 
warsztaty, szkolenia, seminaria, a także prowadzenie kontroli pilotażowych. Zob. NIK gościła kontrolerów 
z Albanii (https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-gosci-kontrolerow-z-albanii.html).

2 Referaty i wystąpienia przedstawili: Anastas Angjeli, poseł, sekretarz Komisji Gospodarki i Finansów Parla-
mentu Albanii; Aurela Anastasi, prof. Wydziału Prawa Uniwersytetu Państwowego w Tiranie; Maciej Berek, 
wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów NIK; Beata Błasiak-Nowak i Marzena Rajczewska, doradcy 
w Departamencie Administracji Publicznej NIK; Jorgji Bollano, przewodniczący Krajowej Rady Rachunko-
wości, prof Wydziału Ekonomii Uniwersytetu “Marin Barleti” w Tiranie; Erald Capri, Centrum Przejrzystości 
i Wolności Informacji, Tirana; Janet St. Laurent, dyrektor Centrum Doskonalenia Kontroli w Urzędzie Rozli-
czania Rządu Stanów Zjednoczonych (U.S. Government Accountability Office); Bujar Leskaj, prezes Urzędu 
Kontroli Państwowej Albanii; Jacek Mazur, radca Prezesa NIK; Ali Sadiku, wiceprzewodniczący Komisji Kon-
troli Finansów Publicznych Parlamentu Kosowa. Obrady prowadził Wojciech Kutyła, wiceprezes NIK.

3 Zob. opis funkcjonowania Komisji Rachunków Publicznych w Wielkiej Brytanii: J. Mazur: Kontroler  
i Audytor Generalny Wielkiej Brytanii jako organ wspomagający Izbę Gmin, „Kontrola Państwowa” nr 1/1995.

4 Kontakty NIK i Sejmu zostały przedstawione w wielu publikacjach, zob. m.in. P. Sarnecki: Relacje Najwyższej 
Izby Kontroli z polskim parlamentem – konstytucyjne granice podległości, „Kontrola Państwowa” numer jubile-
uszowy „95. rocznica powołania NIK”, luty 2014 r.; J. Mazur: Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem 
– między podległością a współdziałaniem, „Kontrola Państwowa” nr 2/2015 – i podana tam literatura.

uprawnioną do ich rozpatrywania; dąży się, 
aby działalność tej komisji miała charakter 
ponadpartyjny (przewodniczy przedstawi-
ciel partii opozycyjnej)3; b) przez komisje, 
które zajmują się poszczególnymi działami 
administracji i gospodarki, a zatem których 
zakres działania określony jest przez wska-
zanie obszaru lub grupy spraw (tzw. ko-
misje „resortowe” czy „branżowe”, np. ko-
misja gospodarki, transportu, rolnictwa, 
zdrowia itd.); ich zadaniem jest badanie 
i przygotowywanie zagadnień stanowią-
cych przedmiot prac parlamentu oraz for-
mułowanie opinii w sprawach przekaza-
nych komisji; w ramach określonych przez 
konstytucję i ustawy pełnią one również 
rolę organów, za pośrednictwem których 
parlament kontroluje działalność rządu. 
W Polsce od 1998 r. funkcjonuje system, 
który łączy elementy obu wymienionych 
modeli: sprawozdania z kontroli NIK są 
rozpatrywane zarówno przez komisje pro-
blemowo właściwe, jak przez Komisję ds. 
Kontroli Państwowej4. 
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 • Funkcjonowanie jednej komisji (bądź 
podkomisji), która ma prawo rozpatry-
wania sprawozdań z kontroli, może być 
korzystne. Jeśli jednak komisja ta ocenia 
sprawozdania dotyczące wszystkich resor-
tów, zajmowanie się realizacją zawartych 
w nich zaleceń może być trudne. Niektórzy 
uważają, że analizowanie rezultatów kon-
troli powinno należeć raczej do wyspecja-
lizowanej komisji, która na bieżąco zajmuje 
się sprawami danego resortu. Oba systemy 
mają zarówno dobre, jak i gorsze strony. 
W wielu krajach główny problem stanowi 
przecież nie wybór jednego z owych mo-
deli, lecz to, czy komisje parlamentarne 
w ogóle rozpatrują sprawozdania NOK.

 • W dyskusji zwrócono uwagę na związek 
ww. kwestii z funkcjonowaniem systemu 
partyjnego. Po rozpatrzeniu sprawozdania 
z kontroli komisja parlamentarna może 
uznać, że rząd i inne podmioty powin-
ny przedsięwziąć pewne działania. Dla 
zwiększenia jej wpływu, decyzje komisji 
powinny zapadać możliwie jednogłośnie. 
W wielu krajach tak właśnie się dzieje, 
np. omawiając praktykę podkomisji ds. ra-
chunków publicznych w Niemczech pod-
kreślono, że różnice partyjne zasadniczo 
nie mają wpływu na jej funkcjonowanie, bo 
członkowie podkomisji z reguły podzielają 

5 W latach 90. XX wieku w Stanach Zjednoczonych Partia Republikańska uznała, że Główny Urząd Rozli-
czalności faworyzuje drugą główną partię – Demokratyczną – przez to, że przeprowadza więcej kontroli 
na wniosek jej deputowanych. Owa ocena prawdopodobnie nie była trafna, bowiem opisana sytuacja  
wynikała z większej liczby zgłaszanych przez nich wniosków, niemniej doprowadziła ona do bardzo poważ-
nych skutków: opanowany przez Republikanów Kongres znacząco zmniejszył budżet Urzędu, co wymusiło 
zwolnienie części pracowników i ograniczenie zakresu działania. 

 O współpracę między głównymi siłami politycznymi nie jest łatwo w Albanii, np. w 2014 r. posłowie Partii 
Demokratycznej – głównej partii opozycyjnej – przez pół roku bojkotowali prace parlamentu, co wiązało 
się z całkowitym pomijaniem opinii tej partii przy podejmowaniu decyzji rządowych.

6 GAO’s Congressional Protocols; Washington, July 16, 2004; https://www.gao.gov/assets/80/76826.pdf.
7 Guidelines for the institutionalisation of relations of the ALSAI with the Albanian Parliament by Jacek Mazur,  

Beata Błasiak-Nowak and Marzena Rajczewska, Tirana, November 2016.

zarówno krytyczne uwagi NOK o dzia-
łalności administracji, jak i proponowane 
sposoby poprawy. Takie podejście, obok 
wysokiej kultury politycznej, wymaga rów-
nież zgodnej opinii głównych sił politycz-
nych, że najwyższy organ kontroli działa 
w sposób apolityczny i pozapartyjny5. 

 • W niektórych krajach najwyższe organy 
kontroli publikują dokumenty określają-
ce proponowany sposób współdziałania 
z parlamentem. Przykładowo, Główny 
Urząd Rozliczalności Stanów Zjednoczo-
nych sformułował m.in.: 1) zasady wyboru 
głównych tematów kontroli, jakie wynikają 
z ustaw; 2) kryteria, na podstawie których 
rozpatruje propozycje tematów kontroli 
pochodzące od parlamentu6.

Możliwości wzmocnienia 
relacji NOK i parlamentu
Eksperci NIK zaprezentowali propozy-
cje dotyczące wzmocnienia relacji między 
Urzędem Kontroli Państwowej i parlamen-
tem Albanii”7, między innymi:

 • Przepisy nie regulują precyzyjnie trybu 
ani formy kontaktów NOK z parlamen-
tem. Choć z konstytucji wynika prawo 
prezesa urzędu do udziału w posiedze-
niach, na których rozpatrywane jest 
sprawozdanie rządu z realizacji budżetu 



148 KONTROLA PAŃSTWOWA

współpraca międzynarodowa   Jacek Mazur

i stanu długu państwowego za poprzedni 
rok, w praktyce uprawnienie to nie jest 
respektowane. W regulaminie parlamen-
tu Albanii można by wyraźnie określić 
uprawnienie prezesa urzędu do udziału 
(i zabierania głosu) w posiedzeniach par-
lamentu i jego komisji poświęconych tej 
sprawie, a także w tych, na których roz-
patrywane są wyniki kontroli.

 • Z uznaniem należy przyjąć uchwałę parla-
mentu Albanii z 20 października 2016 r. de-
klarującą możliwość utworzenia podkomisji 
dla monitorowania wdrażania zaleceń NOK, 
bowiem jej powstanie istotnie wzmocniłoby 
kontakty NOK z parlamentem. W pracach 
nad utworzeniem podkomisji warto zadbać 
o takie określenie jej mandatu oraz trybu 
i metod funkcjonowania, aby jej przyszła 
działalność możliwie najbardziej sprzyjała 
rozliczalności; powinna mieć możliwość 
zwracania się do rządu i innych podmio-
tów wykorzystujących środki publiczne 
o wykorzystywanie zaleceń, jakie wynikają 
z kontroli. Ponadto, uwzględniając doświad-
czenia innych krajów, warto dalej działać na 
rzecz ustanowienia relacji NOK z innymi 
komisjami parlamentarnymi.

 • Przy ustalaniu priorytetów działalności 
kontrolnej najwyższy organ kontroli powi-
nien uważnie analizować kwestie stano-
wiące przedmiot zainteresowania parla-
mentu. Mimo iż NOK działają niezależnie, 
powinny być świadome, jakie są potrzeby 
i zainteresowania władzy ustawodawczej 

oraz wykonawczej i uwzględniać je przy 
ustalaniu priorytetów działalności kontro-
lnej, zarazem dbając o wykonanie swoich 
ustawowych zadań.

 • Albańska ustawa o kontroli państwowej 
upoważnia prezesa urzędu do przedstawia-
nia parlamentowi sprawozdań z poszcze-
gólnych badań. Dotychczas przekazywa-
no doroczne sprawozdania NOK z wyko-
nania budżetu państwa i z działalności 
NOK, a bardzo rzadko – sprawozdania 
z innych kontroli; eksperci zalecili jednak 
szersze wykorzystywanie tej możliwości. 
Równocześnie zwrócono uwagę na celo-
wość rozwoju praktyki parlamentarnej, 
tak aby stosować rozwiązania znane w in-
nych krajach, takie jak wyznaczenie posła 
referenta, który szczegółowo bada sprawę 
i przedstawia wnioski na zebraniu komisji 
(podkomisji), przesłuchanie kierowników 
jednostek kontrolowanych, korzystanie 
z ekspertów itd.

 • NOK Albanii może wykorzystać do-
świadczenia innych NOK dla lepszego 
zorganizowania kontaktów z parlamentem, 
np. przez wyznaczenie osoby (lub utworze-
nie odrębnej komórki) odpowiedzialnej za 
utrzymywanie tych kontaktów, informo-
wanie pracowników o pracach parlamentu, 
które mogą być istotne dla ich działań. 

dr Jacek Mazur, radca prezesa NIK


