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kontrola i audyt  

Tomasz FrąTczak

W celu znalezienia odpowiedzi na pyta nie 
zadane w tytule, a także ustalenia w tym 
procesie roli skutków nowelizacji ustawy 
o Najwyższej Izbie Kontroli (dalej: „ustawa  
o NIK”), poddano badaniu 40 dokumen-
tów – 20 informacji o wynikach kontro-
li i 20 związanych z nimi wystąpień po-
kontrolnych – wytworzonych przez mery-
toryczne departamenty (lub delegatury) 
NIK, odpowiednio po jednej informacji 
o wynikach kontroli sporządzonej przez 
10 departamentów/delegatur w 2010 r. 
i po jednej informacji sporządzonej przez 
te jednostki w 2013 r.1. Do każdej infor-
macji dobrano także po jednym wystą-
pieniu opracowanym w ramach danej 

kontroli. taki podział w latach umow-
nie odzwierciedlił okres przed noweliza-
cją ustawy o NIK i po nowelizacji (część 
przepisów weszła w życie w 2011 r., część 
w 2012 r.). Przy doborze próby założono,  
że dokumenty mają dotyczyć kontroli wy-
konania zadań (lub zawierać elementy  
kontroli wykonania zadań), aby zapew-
nić jak największą porównywalność wyni-
ków. Dobór próby nastąpił losowo (w za-
kresie doboru departamentów/delegatur 
oraz konkretnych kontroli przez nie prze-
prowadzonych), z zachowaniem wskaza-
nych wyżej kryteriów rodzajowych i ilo-
ściowych.

Przedmiotem badania były uwagi i wnio-
ski pokontrolne zawarte w informacjach 
o wynikach kontroli oraz w wystąpieniach 

Analiza wniosków i uwag pokontrolnych

Audytorska ewolucja NIK?

Na forum publicznym coraz częściej pojawia się temat audytów prze-
prowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, zapotrzebowania na nie 
oraz walorów systemowego podejścia do badanych zagadnień. Czy Izba 
rzeczywiście w swojej praktyce ewoluuje od urzędu nastawionego na 
wykrywanie konkretnych nieprawidłowości w kierunku instytucji ana-
lizującej podmiot czy sferę działalności pod kątem słabości systemów 
kontroli wewnętrznej (zarządczej)?

1 Z uwzględnieniem zmian w okresie objętym badaniem (2010–2013), tj. nazw i zakresu właściwości części 
departamentów.
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pokontrolnych, a także zamieszczone 
w nich wnioski dotyczące stanowienia 
lub stosowania prawa oraz ewentualne 
informacje o skierowaniu do odpowied-
nich organów zawiadomienia o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa/wykrocze-
nia czy naruszeniu dyscypliny finansów pu-
blicznych. Wyniki badania były umownie 
dzielone na działania o charakterze kon-
trolnym (inspekcyjnym) oraz na działania  
audytorskie. Zestawienie wyników miało 
dać odpowiedź zarówno na pytanie, 
w jakim stopniu w ostatnich pięciu latach 
w działalności Najwyższej Izby Kontroli 
obecna była praktyka kontrolna, a w jakim 
audytorska, a także jak udział ten zmie-
niał się w badanym okresie, ze szczegól-
nym uwzględnieniem momentu noweli-
zacji ustawy o NIK.

Pewną trudność w badaniu stanowił 
chaos pojęciowy i wieloznaczność termi-
nów z zakresu kontroli wewnętrznej i audy-
tu, spotykanych w literaturze przedmiotu.  
Dlatego przed rozpoczęciem badania 
umownie zdefiniowano pojęcia i wska-
zano relacje pomiędzy nimi. Na potrzeby 
niniejszego artykułu należy jedynie zasy-
gnalizować najważniejsze z nich.

Kontrola i audyt  
– pojęcie i zależności
Pojęciami zasadniczymi dla zrozumienia 
funkcji zarówno kontroli „inspekcyjnej”, jak 
i audytu jest pojęcie kontroli wewnętrznej 
i kontroli zarządczej. W literaturze przed-
miotu kontrolę wewnętrzną definiuje się 

jako proces inicjowany przez radę nad-
zorczą, zarząd lub pracowników, zapro-
jektowany dla dostarczenia obiektywne-
go zapewnienia, że możliwe jest osiągnię-
cie celów w następujących kategoriach:
•	efektywność	i wydajność	operacji,	
•	wiarygodność	sprawozdawczości	finan-

sowej, 
•	zgodność	z odpowiednimi	przepisami	

prawa i regulacjami2.
Kontrola wewnętrzna, jak wynika z po-

wyższej definicji, jest systemem (lub nawet 
systemem systemów), nie zaś kontrolą 
w powszechnym tego słowa rozumieniu, 
to jest sprawdzaniem zgodności zastane-
go stanu rzeczy z pożądanym wzorcem, 
ani też „sprawowaniem kontroli”, czyli po-
siadaniem mocy sprawczej/władztwem 
w odniesieniu do danego podmiotu czy 
przedmiotu. 

Należy przy tym zaznaczyć, że takie po-
dejście do pojęcia kontroli wewnętrznej 
nie jest jedynym możliwym. W literaturze 
administracyjno-prawnej pojęcie kontroli 
wewnętrznej postrzegane jest przez usy-
tuowanie kontrolującego w stosunku do 
kontrolowanego (czyli w opozycji do kon-
troli zewnętrznej)3. W niniejszym opra-
cowaniu oba te typy kontroli (wewnętrz-
na i zewnętrzna) funkcjonalnie będą się 
mieścić w pojęciu kontroli „inspekcyjnej”, 
która definiowana jest (wraz z rozróżnie-
niem typu zewnętrznego i wewnętrzne-
go) w dalszej części opracowania.

Z powyższej definicji kontroli wewnętrz-
nej (rozumianej jako system), przez to, że 

2 Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway (COSO), Kontrola�wewnętrzna�–�zintegrowana�
struktura�ramowa, WEMA Wydawnictwo – Poligrafia Sp. z o.o., Warszawa 2008.

3 J. Jagielski: Kontrola�administracji�publicznej, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 54.
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jako odpowiedzialnych za jej inicjowanie 
podaje się między innymi radę nadzor-
czą czy zarząd, można wnosić, że dotyczy 
ona jedynie podmiotów komercyjnych. 
W rzeczywistości znajduje ona zastoso-
wanie także w odniesieniu do administra-
cji publicznej. W tym jednak przypadku 
używane jest pojęcie kontroli zarządczej, 
która w swej istocie stanowi niejako syno-
nim kontroli wewnętrznej4.

Zgodnie z art. 68 ustawy z 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych5 

(dalej: „ustawa o finansach publicznych 
z 2009 r.”), kontrolę zarządczą w jednost-
kach sektora finansów publicznych stanowi 
ogół działań podejmowanych dla zapew-
nienia realizacji celów i zadań każdej jed-
nostki w sposób zgodny z prawem, efek-
tywny, oszczędny i terminowy.

Celem kontroli zarządczej jest zapew-
nienie przede wszystkim: 
•	zgodności	działalności	z przepisami	

prawa oraz procedurami wewnętrzny-
mi;

•	skuteczności	i efektywności	działania;	
•	wiarygodności	sprawozdań;	
•	ochrony	zasobów;	
•	przestrzegania	i promowania	zasad	etycz-

nego postępowania; 
•	efektywności	i skuteczności	przepły-

wu informacji; 
•	zarządzania	ryzykiem.

Konieczne jest zaznaczenie, że wyrażo-
ny wcześniej pogląd o praktycznej tożsa-
mości pojęć kontroli zarządczej i kontro-
li wewnętrznej może odnosić się jedynie 
do kontroli wewnętrznej rozumianej jako 
system (a więc w sposób przyjęty w niniej-
szym opracowaniu). Gdy bowiem potrak-
tujemy kontrolę wewnętrzną jako rodzaj 
klasycznej kontroli, weryfikującej zgod-
ność zastanego stanu rzeczy z oczekiwa-
nym wyznacznikiem, to kontrola zarząd-
cza będzie realizować funkcje wykraczają-
ce poza treść klasycznej kontroli. W takim 
ujęciu kontrola zarządcza występowała-
by obok klasycznej kontroli, a nie jako ele-
ment z nią tożsamy6. Klasyczną kontro-
lę można by też wtedy potraktować jako 
element kontroli zarządczej.

Nowoczesny audyt to audyt, dla którego 
podstawą badania są systemy (kon troli)7. 
Stwierdzenie to wprowadza w relacje po-
między kontrolą wewnętrzną a audytem, 
którego głównym zadaniem jest ocena sys-
temu kontroli wewnętrznej oraz składa-
jących się na ten system podsystemów.

Zasadniczo nie definiuje się odrębnie 
zadań audytu zewnętrznego (przyjmu-
jąc, że różnicę w stosunku do audytu we-
wnętrznego stanowi usytuowanie audy-
tora wobec audytowanego; np. NIK jest 
wobec jednostek audytowanych audyto-
rem zewnętrznym). Szereg definicji odnosi 

4 Pewną różnicę stanowi podejście do elementu określanego w kontroli wewnętrznej mianem oszacowania 
ryzyka. W kontroli zarządczej obszar ten zdefiniowany został jako cele i zarządzanie ryzykiem. Tymcza-
sem w teorii kontroli wewnętrznej ustanawianie celów zwykle uważa się za warunek szacowania ryzyka, 
jednak stanowiący wypełnienie innej funkcji zarządzania niż kontrola wewnętrzna – tj. decydowania. Róż-
nica ta wydaje się jednak na tyle nieistotna, że obu terminów można używać jako synonimów.

5 DzU.2013.885 j.t.
6 Por. J. Jagielski: Kontrola�administracji�publicznej, op.cit., s. 242.
7 K. Knedler, M. Stasik: Audyt�wewnętrzny�w�praktyce, Polska Akademia Rachunkowości SA, Łódź 2010, s. 15.
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się natomiast do audytu wewnętrznego. 
Definicje nie różnią się co do istoty zagad-
nienia, jedynie inaczej rozkładają akcenty. 
I tak, audyt wewnętrzny stanowi instru-
ment, który w sposób aktywny, niezależny 
i obiektywny ocenia efektywność kontroli 
wewnętrznej i procesów zarządzania ry-
zykiem, zapewnia skuteczne prowadzenie  
wszelkich operacji i czynności organiza-
cji, przynosi wartość dodaną przez ujaw-
nienie braków i słabości oraz przez wska-
zanie sposobów podniesienia jakości i wy-
dajności pracy8. Albo, jak proponuje IIA 
(Instytut Audytorów Wewnętrznych), 
audyt wewnętrzny jest niezależną, obiek-
tywną działalnością o charakterze zapew-
niającym i doradczym, prowadzoną w celu 
wniesienia do organizacji wartości dodanej 
i usprawnienia jej funkcjonowania. Audyt 
wewnętrzny wspiera organizację w osią-
ganiu wytyczonych celów przez systema-
tyczne i konsekwentne działanie służące 
ocenie i poprawie efektywności zarządza-
nia ryzykiem, systemu kontroli oraz pro-
cesów zarządzania organizacją9.

W literaturze z zakresu administracji  
i prawa administracyjnego audyt we-
wnętrzny postrzega się także jako roz-
szerzenie systemu kontroli wewnętrznej 
o mechanizm monitorujący i doradczy. 
także i tu audyt wewnętrzny widziany 
jest jako funkcja ekspercka10.

Zgodnie z art. 272 ustawy o finansach 
publicznych z 2009 r., audyt wewnętrzny 

jest działalnością niezależną i obiektywną, 
której celem jest wspieranie ministra kie-
rującego działem lub kierownika jednostki 
w realizacji celów i zadań przez systema-
tyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czyn-
ności doradcze. ocena ta dotyczy zwłaszcza  
adekwatności, skuteczności i efektywno-
ści kontroli zarządczej w dziale admini-
stracji rządowej lub w jednostce.

Jak już wspomniano, kontrola wewnętrz-
na to system, zaś audyt wewnętrzny to 
działalność oceniająca ten system. Jak 
zatem interpretować zadania komórek 
rozmaitych instytucji nazywanych de-
partamentami czy wydziałami kontroli 
wewnętrznej i audytu?

I tutaj pojawia się pojęcie kontroli, na-
zywanej na potrzeby badania „inspekcyj-
ną”. Kontrolę taką w pewnym uproszcze-
niu można ogólnie zdefiniować jako ogół 
czynności zmierzających do ustalenia stanu 
faktycznego, połączonych z porównaniem 
stanu istniejącego ze stanem pożądanym11, 
jak również z wydaniem oceny uwzględ-
niającej przyjęte kryteria. Do najczęściej 
spotykanych kryteriów kontroli należą: 
legalność, celowość, rzetelność, gospo-
darność12.

Należy podkreślić, że dodanie – na po-
trzeby niniejszego opracowania – do słowa 
kontrola przymiotnika „inspekcyjna” ma 
wyraźnie odróżniać je od pojęcia „kontro-
li wewnętrznej” (jako systemu) i wska-
zywać na jej „policyjny”, to jest ex post 

8 E. Saunders: Audyt�i�kontrola�wewnętrzna�w�przedsiębiorstwach, EDUKATOR, Częstochowa 2002, s. 36.
9 K. Czerwiński: Audyt�wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2005, s. 10.
10 J. Jagielski, jw., s. 258.
11 Por. E. Iserzon: Prawo�administracyjne, Warszawa 1968, s. 174.
12 J. Jagielski, jw., s. 57.



32 KoNtRolA PAńStWoWA

kontrola i audyt   Tomasz Frątczak

(i nastawiony na wykrycie nieprawidło-
wości oraz osoby odpowiedzialnej) cha-
rakter działania (w przeciwieństwie do  
audytu, nastawionego na systemowe dzia-
łanie ex ante). Zastosowana w niniejszym 
artykule definicja kontroli „inspekcyjnej” 
wyczerpuje znamiona klasycznej kontroli. 
Nie zawiera w sobie elementów nadzor-
czych, które niekiedy kojarzy się z poję-
ciem inspekcji13.

Kontrola ta, jak już wcześniej wspomnia-
no, podobnie jak audyt może mieć charak-
ter wewnętrzny i zewnętrzny. Dla unik-
nięcia nieścisłości: taka kontrola, która jest 
prowadzona przez pracowników zatrud-
nionych w jednostce kontrolowanej (w tym 
sensie wewnętrzna) może być określana 
mianem instytucjonalnej (zgodnie z lite-
raturą przedmiotu14).

Funkcje kontroli instytucjonalnej 
można dość dobrze odnieść do audytu we-
wnętrznego. o ile audyt nastawiony jest 
na usprawnienie działalności, ulepszenie 
systemu, o tyle kontrola instytucjonalna 
koncentruje się na wykryciu konkretnej 
nieprawidłowości. Kontrolera bardziej za-
interesuje opisanie skali tej nieprawidło-
wości i wskazanie sprawcy, dla audyto-
ra ważniejsze będzie ustalenie przyczyn 
niekorzystnego zjawiska (kontroler także 
je ustali, ale się na nich nie skoncentruje). 
Wynika to z tego, że audytor działa zapo-
biegawczo, określając potencjalne ryzyko, 
podczas gdy kontroler, ustalając post factum 

konkretną nieprawidłowość, dąży do jej 
usunięcia. Wskazać należy także na róż-
nice związane z umocowaniem kontrole-
ra i audytora. Podczas gdy ten pierwszy 
działa na podstawie wewnętrznych ure-
gulowań w jednostce i kontrole wykonuje  
w zakresie ograniczonym upoważnieniem, 
ten drugi działa na podstawie standardów 
zawodowych (a w sektorze publicznym 
także przepisów prawa) i w doborze au-
dytowanych obszarów cieszy się znaczną 
niezależnością15.

Kontrola „inspekcyjna” zewnętrzna nie 
różni się zasadniczo funkcjonalnie od kon-
troli instytucjonalnej. Istotna różnica do-
tyczy umocowania. Kontroler zewnętrzny  
będzie działać na podstawie przepisów 
prawa (np. w wypadku NIK – ustawy 
o NIK), nie zaś regulacji wewnętrznych 
kontrolowanej jednostki.

Warto przy tej okazji zakreślić granice 
kontroli. Podobnie jak w przypadku audy-
tu, który ocenia i doradza formułując zale-
cenia, ale nie uczestniczy w decydowaniu,  
tak i w przypadku kontroli formułowane 
są wnioski pokontrolne, które mają charak-
ter zaleceń, nie zaś moc decyzji. Zgodnie 
z definicją, z chwilą gdy następuje wkra-
czanie, kończy się zwykła kontrola, a za-
czyna nadzór16.

Wcześniej wskazałem na zasadniczo od-
rębny charakter audytu wewnętrznego 
w stosunku do kontroli wewnętrznej (w ro-
zumieniu systemu). Jeśli chodzi o kontrolę 

13 Tamże, s. 26.
14 Por. K. Knedler, M. Stasik, Audyt�wewnętrzny�w�praktyce, op.cit., s. 20. Pogląd odmienny zaprezentowa-

no w książce: J. Jagielski, jw., s. 55, gdzie kontrolę instytucjonalną opisano jako realizowaną przez powo-
łane do tego oddzielne podmioty.

15 Por. K. Knedler, M. Stasik, Audyt�wewnętrzny…, op.cit., s. 20.
16 J. Staryszak: Prawo�nadzoru�nad�administracją�samorządową�w�Polsce, Warszawa 1931, s. 63.
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„inspekcyjną”, brakuje jednolitej doktryny 
co do jej miejsca w odniesieniu do kontro-
li wewnętrznej. Wydaje się zatem upraw-
nione przyjęcie, że może ona stanowić  
zarówno część systemu, na przykład w ra-
mach monitoringu, jak i działanie trak-
towane niezależnie od systemu kontro-
li wewnętrznej.

Uwarunkowania prawne
obowiązująca Konstytucja RP17, uchwalo-
na przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwiet-
nia 1997 r., w art. 202 definiuje NIK jako 
naczelny organ kontroli państwowej, pod-
legający Sejmowi i działający na zasadach 
kolegialności.

Zgodnie z art. 3 ustawy z 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli18, NIK 
bada w szczególności wykonanie budże-
tu państwa oraz przestrzeganie przepisów 
ustaw i innych aktów prawnych w zakresie 
działalności finansowej, gospodarczej i or-
ganizacyjno-administracyjnej, w tym wy-
konywanie zadań audytu wewnętrznego.

Najwyższa Izba Kontroli przedkła-
da Sejmowi, poza informacjami o wyni-
kach kontroli, także analizę wykonania  
budżetu państwa i założeń polityki pienięż-
nej, opinię w przedmiocie absolutorium 
dla Rady Ministrów, jak również wnioski 
w sprawie rozpatrzenia przez Sejm okre-
ślonych problemów związanych z dzia-
łalnością organów wykonujących zadania  
publiczne i analizę wykorzystania wynika-
jących z kontroli wniosków dotyczących 
stanowienia lub stosowania prawa (art. 7 
ust. 1 ustawy o NIK).

od NIK zatem, poza typowo „kontrolny-
mi” wynikami przeprowadzanych kontro-
li, ustawodawca oczekuje, moim zdaniem, 
także pełnienia funkcji doradczych/ana-
litycznych w przedmiocie wykonania bu-
dżetu państwa oraz absolutorium dla Rady 
Ministrów. Wyposaża Izbę także w narzę-
dzia do usprawniania działania państwa 
– wnioski dotyczące stosowania i stano-
wienia prawa oraz w sprawie problemów 
związanych z działalnością organów wy-
konujących zadania publiczne. tego typu 
działanie ukierunkowane na system, po-
dobnie jak działalność doradcza – to do-
meny audytu. Ustawodawca, wyszczegól-
niając także zadania NIK w zakresie ba-
dania audytu wewnętrznego, czyni zeń 
w tym zakresie audytora zewnętrznego.

Uregulowania zawarte w art. 63 ustawy 
o NIK stanowią szczególne narzędzie wy-
korzystania wyników kontroli „inspekcyj-
nej”, nastawionej na wykrycie konkretnej 
nieprawidłowości, ponieważ w razie uza-
sadnionego podejrzenia popełnienia prze-
stępstwa lub wykroczenia NIK zawiadamia 
organ powołany do ścigania przestępstw 
lub wykroczeń oraz informuje o tym kie-
rownika jednostki kontrolowanej lub kie-
rownika jednostki nadrzędnej i właści-
wy organ państwowy lub samorządowy. 
W razie ujawnienia innych czynów, za które 
ustawowo przewidziana jest odpowiedzial-
ność, NIK zawiadamia o tym właściwe  
organy. Jedno z takich narzędzi zostało 
– ustawą z a 19 sierpnia 2011 r. o zmianie 
ustawy w sprawie odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych 

17 DzU.1997.78.483.
18 DzU.2012.82 j.t.
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oraz niektórych innych ustaw19 – odebra-
ne. Z dniem 11 lutego 2012 r. uchylony zo-
stał bowiem ust. 4 art. 63 ustawy o NIK, 
stanowiący, że w razie ujawnienia naru-
szenia dyscypliny finansów publicznych 
NIK może wnieść wniosek o ukaranie. 
Nie znaczy to, że NIK ma nie zawiada-
miać rzecznika dyscypliny finansów pu-
blicznych o stwierdzonych w toku kon-
troli przypadkach naruszenia dyscypli-
ny finansów publicznych, Izbie odebrano 
jedynie uprawnienie do składania wnio-
sku o ukaranie osoby odpowiedzialnej za 
to naruszenie.

Ewolucja  
postępowania kontrolnego
Zgodnie z art. 28 ustawy o NIK, postę-
powanie kontrolne ma na celu ustalenie 
stanu faktycznego w zakresie działalno-
ści jednostek poddanych kontroli, rzetelne 
jego udokumentowanie i dokonanie oceny 
kontrolowanej działalności według kryte-
riów legalności, gospodarności, celowości 
i rzetelności.

Do 2 czerwca 2012 r., to jest do wejścia 
w życie przepisów dotyczących postępo-
wania kontrolnego, znowelizowanych usta-
wą z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy 
o Najwyższej Izbie Kontroli20, wyniki prze-
prowadzonej kontroli kontroler przedsta-
wiał w protokole kontroli. Protokół zawie-
rał opis stanu faktycznego stwierdzonego 
w toku kontroli działalności jednostki kon-
trolowanej, w tym ustalonych nieprawi-
dłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich 

powstania, zakresu i skutków oraz osób za 
nie odpowiedzialnych. NIK przekazywała  
także kierownikowi jednostki kontrolo-
wanej, a w razie potrzeby również kierow-
nikowi jednostki nadrzędnej oraz właści-
wym organom państwowym lub samorzą-
dowym, wystąpienie pokontrolne, które 
zawierało ocenę kontrolowanej działalności 
wynikającą z ustaleń opisanych w protoko-
le kontroli. W razie stwierdzenia niepra-
widłowości, wystąpienie zawierało także 
uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia, 
mogło również zawierać ocenę wskazującą  
na niezasadność zajmowania stanowiska 
lub pełnienia funkcji przez osobę odpo-
wiedzialną za ujawnione nieprawidłowości 
(zapis dotyczył części jednostek).

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
postanowieniami art. 53 ustawy o NIK, 
kontroler przygotowuje wystąpienie po-
kontrolne, które zawiera między innymi 
zwięzły opis ustalonego stanu faktycz-
nego i ocenę kontrolowanej działalności, 
w tym ustalone na podstawie materiałów 
dowodowych znajdujących się w aktach 
kontroli nieprawidłowości i ich przyczy-
ny, zakres i skutki oraz osoby za nie od-
powiedzialne, a ponadto uwagi i wnioski 
w sprawie usunięcia opisanych nieprawi-
dłowości. Pozostawiono także możliwość 
zawarcia oceny wskazującej na niezasad-
ność zajmowania stanowiska lub pełnie-
nia funkcji przez osobę odpowiedzialną 
za zaistniały stan.

Na gruncie ustawowym zmiana polega-
jąca na zastąpieniu dwóch dokumentów 

19 DzU.2011.240.1429.
20 DzU.2010.227.1482.
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jednym nie wydaje się zmianą znaczącą 
w kontekście rozpatrywania zadań kontrol-
no-audytorskich NIK. Wprawdzie wciąż 
mamy do czynienia z oceną działalno-
ści, a więc pewnej większej całości, ale 
przepisy ustawowe nadal koncentrują się 
na wymiarze „inspekcyjnym” kontroli  
– stwierdzeniu nieprawidłowości, zmie-
rzeniu ich skali, wskazaniu osób za nie od-
powiedzialnych, a w zakresie wniosków 
– na usunięciu nieprawidłowości. Jednak 
już we wzorze wystąpienia pokontrolne-
go, wprowadzonego do użytku w NIK pi-
smem okólnym Prezesa NIK z 29 marca 
2012 r. w sprawie przeprowadzania i nad-
zorowania czynności kontrolnych oraz do-
kumentowania wyników kontroli rozpo-
czętych od 2 czerwca 2012 r., uwzględ-
niono miejsce na uwagi o charakterze  
systemowym, wykraczające poza jednost-
kowe nieprawidłowości. W zamieszczonej  
w tym samym piśmie okólnym informa-
cji o wymaganej treści wystąpienia po-
kontrolnego wskazano, że kontroler po-
winien dążyć także do rozpoznania nie-
właściwego zarządzania ryzykiem, które 
może prowadzić do wystąpienia nieprawi-
dłowości w opisywanym obszarze. Moim 
zdaniem, są to wskazówki audytorskie. 
Wcześniejsze pismo okólne Prezesa NIK 
z 7 listopada 2006 r. w sprawie prezento-
wania wyników kontroli w protokołach 
kontroli i wystąpieniach pokontrolnych 
nie zawiera elementów, które można okre-
ślić mianem audytorskich.

Studia przypadków kontroli NIK 
– przykłady
Dla zobrazowania charakteru przeprowa-
dzonego badania, na potrzeby niniejszego 
artykułu wybrano przykłady (po jednej 

kontroli z 2010 i 2013 r.) materiałów pod-
danych analizie:
1. Zapobieganie poważnym awariom 
zagrażającym środowisku (Departa ment 
Środowiska, Rolnictwa i Zagospodaro-
wania Przestrzennego, NIK, 2010 r.)
•	Wystąpienie	pokontrolne	do	Kujawsko-

-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspek-
toratu ochrony Środowiska w Bydgosz-
czy (Delegatura NIK w Bydgoszczy):

 – w związku z przeprowadzaniem w ba-
danym okresie niewystarczającej liczby 
szkoleń dla organów administracji i pod-
miotów, których działalność może sta-
nowić przyczynę powstania poważnej 
awarii, NIK wniosła o zwiększenie licz-
by takich szkoleń;

 – w związku z zaopiniowaniem przez 
Inspektorat ochrony Środowiska do-
kumentu, którego obowiązku opinio-
wania bez zwrócenia się o to przez od-
powiednie instytucje (co nie nastąpiło) 
nie miał, NIK wnosi o opiniowanie po-
dobnych dokumentów w sytuacji, gdy 
właściwy podmiot się o to zwróci.
o ile pierwszy z powyższych wnio-

sków pokontrolnych ma wymiar audytor-
ski – niewystarczająca liczba szkoleń osła-
bia system zapobiegania awariom, o tyle 
wniosek drugi dotyczy jedynie zidenty-
fikowanego uchybienia, o którego niepo-
wtarzanie wnosi NIK.
•	Informacja	o wynikach	kontroli;	NIK	

wniosła o:
 – uwzględnienie w pracy Inspekcji ochro-

ny Środowiska planowania i przeprowa-
dzania kontroli wewnętrznych dotyczą-
cych działań w zakresie zapobiegania 
i usuwania skutków potężnych awarii;

 – zapewnienie spełnienia przez wszystkie 
organy Inspekcji ochrony Środowiska 
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obowiązku prowadzenia szkoleń dla  
organów administracji oraz podmiotów, 
których działalność może stanowić przy-
czynę powstania poważnej awarii;

 – zapewnienie terminowego przekazy-
wania przez wojewódzkich inspektorów 
ochrony środowiska danych o potencjal-
nych sprawcach poważnych awarii;

 – usunięcie braków w dokumentacjach 
dotyczących zapobiegania poważnym 
awariom przemysłowym;

– monitorowanie instalacji i obiektów, 
w których znajdują się substancje nie-
bezpieczne i rzetelne prowadzenie do-
kumentacji tego monitoringu zgodnie 
z wewnętrznymi procedurami.
Z wyjątkiem wniosku o usunięcie bra-

ków w dokumentacjach, który dotyczy 
usunięcia wykrytej nieprawidłowości, po-
zostałe służą usprawnieniu systemu za-
pobiegania awariom – ustanowienie kon-
troli wewnętrznej, obowiązek szkoleń dla 
ważnych dla bezpieczeństwa podmiotów, 
właściwa informacja i komunikacja doty-
cząca potencjalnych sprawców szkód, od-
powiedni monitoring.
2. Zatrudnienie socjalne jako instru-
ment działań na rzecz rozwiązywania 
trudnej sytuacji życiowej oraz wzmoc-
nienia aktywności osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym (Departament 
Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, 
NIK, 2013 r.)
•	Wystąpienie	pokontrolne	skierowane	do	

Centrum Integracji Społecznej w Bra-
niewie (Delegatura NIK w olsztynie); 
NIK wnosiła o:

 – dostosowanie liczebności grup szko-
leniowych do wymagań wynikających 
z przepisów ustawy o zatrudnieniu spo-
łecznym;

 – wydawanie przez dyrektora CIS de-
cyzji w sprawie zaprzestania realizacji 
programu w przypadkach określonych 
w ustawie;

 – rzetelne sporządzanie sprawozdań 
z działalności CIS kierowanych do Wo-
jewody Warmińsko-Mazurskiego;

 – przyjęcie i stosowanie zasad (polity-
ki) rachunkowości;

 – podjęcie działań w celu zapewnienia 
współmierności przychodów i związa-
nych z nimi kosztów danego okresu spra-
wozdawczego.
trzy pierwsze wnioski dotyczą usunię-

cia ustalonych nieprawidłowości, kolejne 
dwa kwestii systemowych – ustanowienia 
i wdrożenia określonej polityki oraz po-
prawy funkcjonowania systemu.
•	Informacja	o wynikach	kontroli;	NIK	

wniosła o:
– podjęcie działań zmierzających do zno-

welizowania ustawy o zatrudnieniu so-
cjalnym przez: przyznanie wojewodom 
uprawnień do kontroli wykonania zadań 
i wykorzystania środków publicznych 
– w celu zwiększenia skuteczności nad-
zoru nad wykonywaniem przez centra 
zadań określonych w ustawie, z jedno-
czesnym ograniczeniem ciążącego na 
centrach obowiązku informowania woje-
wodów (po uzyskania statusu centrum) 
o wszelkich zmianach w ich sytuacji fak-
tycznej i prawnej, jedynie do danych rze-
czywiście istotnych; wprowadzenie obo-
wiązku śledzenia losów uczestników cen-
trów i klubów integracji społecznej po 
zakończeniu przez nich zajęć, między 
innymi przez współdziałanie w tym za-
kresie z powiatowymi urzędami pracy; 
jednoznaczne wskazanie, że obowiązek 
zgłaszania klubów integracji społecznej 
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do rejestrów prowadzonych przez wo-
jewodów dotyczy nie tylko nowo zakła-
danych, ale także klubów już funkcjo-
nujących;

– rozważenie możliwości zintegrowania 
instrumentów polityki socjalnej – kon-
traktów socjalnych i zatrudnienia so-
cjalnego;

– rozważenie możliwości bardziej inten-
sywnego promowania dobrych praktyk 
dotyczących współpracy centrów inte-
gracji społecznej z ich lokalnymi part-
nerami, zwłaszcza w zakresie reintegra-
cji zawodowej.
Wszystkie wnioski koncentrują się na 

funkcjonowaniu systemu – dotyczą ulep-
szania jego działania, ustanawiania określo-
nych kontroli, a także pozytywnego wpły-
wania na środowisko kontroli.

Wyniki badań
ocenie poddano 130 wniosków sformu-
łowanych w wystąpieniach pokontrolnych 
i informacjach o wynikach kontroli. Były 
to wszystkie wnioski pokontrolne ujęte 
w zbadanych 40 dokumentach. 

Jako kryterium oceny przyjęto moż-
liwość zdefiniowania charakteru wnio-
sku jako audytorskiego lub pokontrolne-
go w rozumieniu kontroli „inspekcyjnej”. 
Podstawą zakwalifikowania wniosku do 
kategorii audytorskiej był jego systemo-
wy charakter – ukierunkowanie na po-
prawę funkcjonowania systemu kontroli  
wewnętrznej/zarządczej (w kontro-
lowanych jednostkach, działach, ob-
szarach), a zwłaszcza właściwych dla  
kontroli wewnętrznej elementów/pod-
systemów (środowiska kontroli, oszaco-
wania ryzyka, czynności kontrolnych, 
informacji i komunikacji, monitoringu), 

w których ujawniono słabości. Za cechę 
audytorską wniosku uznawano ukie-
runkowanie na przyszłość – zarządzanie  
obszarami ryzyka. Wniosek był kwalifiko-
wany jako „poinspekcyjny”, gdy koncen-
trował się na stwierdzonej nieprawidło-
wości i jej usunięciu. Nieprawidłowość 
miała charakter jednostkowego uchybie-
nia (choć mogącego dotyczyć więcej niż 
jednego przypadku) i nie była kwalifiko-
wana jako słabość systemu kontroli we-
wnętrznej. Przyjęcie wniosku zakładało 
naprawę nieprawidłowego stanu lub za-
przestanie kwestionowanej praktyki.

Wśród przeanalizowanych materiałów 
były także wnioski de lege ferenda, autorzy 
dokumentów nie zamieszczali natomiast 
wśród formułowanych uwag i wniosków 
informacji o ewentualnie skierowanych za-
wiadomieniach o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa/wykroczenia czy naru-
szeniu dyscypliny finansów publicznych 
w związku z ustaleniami poczynionymi 
w trakcie kontroli.

W poddanych badaniu informacjach o wy-
nikach kontroli opracowanych w 2010 r., 
spośród 27 sformułowanych wniosków 
25 miało charakter audytorski (92,6%). 
W sporządzonych w tym czasie wystą-
pieniach pokontrolnych zawarto 28 wnio-
sków pokontrolnych, z których 18 miało wy-
miar „poinspekcyjny” (64,3%). W 2013 r. 
z 42 wniosków zawartych w informacjach 
o wynikach kontroli 36 koncentrowało się 
na kwestiach systemowych (85,7%). W wy-
stąpieniach pokontrolnych z 2013 r. 25 spo-
śród 33 wniosków pokontrolnych zmierzało 
do usunięcia konkretnych, stwierdzonych 
nieprawidłowości (75,8%).

Na podstawie opisanych wyników badań 
należy uznać, że na przestrzeni ostatnich 
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pięciu lat nie można stwierdzić ewolucji 
Najwyższej Izby Kontroli od urzędu na-
stawionego na wykrywanie konkretnych 
nieprawidłowości i wnoszenie o ich usu-
nięcie (kontrola „inspekcyjna”) w kierunku 
instytucji analizującej kontrolowany pod-
miot (lub sferę działalności państwa/sa-
morządu) pod kątem słabości jego syste-
mów kontroli wewnętrznej (zarządczej) 
i formułowanie uwag i wniosków o charak-
terze systemowym (audyt). Wyniki bada-
nia wskazują nawet, że w praktyce NIK, 
po nowelizacji ustawy o NIK i wydanym 
w związku z nią pismem okólnym, pomi-
mo zawarcia w nim elementów audytor-
skich, proporcja wniosków audytorskich 
do ogólnej liczby formułowanych wnio-
sków uległa zmniejszeniu i to w obu ro-
dzajach dokumentów (z 92,6% do 85,7% 
w przypadku informacji o wynikach kon-
troli oraz z 35,7% do 24,2% w wypadku 
wystąpień pokontrolnych).

Na marginesie należy zauważyć, że na 
podobnym poziomie kształtowały się dys-
proporcje pomiędzy proporcjami wnio-
sków audytorskich do „poinspekcyjnych” 
zawartych w informacjach o wynikach 
kontroli i zamieszczonych w wystąpie-
niach pokontrolnych (odpowiednio 92,6% 
i 35,7% wniosków audytorskich w 2010 r. 

oraz 85,7% i 24,2% w 2013 r.). Wynika to 
stąd, że informacje o wynikach kontro-
li agregują ustalenia poczynione w wielu 
przeprowadzonych kontrolach, co sprzy-
ja formułowaniu ogólniejszych, systemo-
wych wniosków.

Rezultaty powyższych badań nie do-
wodzą, że NIK stroni od audytorskiego 
wymiaru swoich działań, wskazują je-
dynie, że nie nastąpiła w tym względzie 
sformułowana w tytule artykułu zmia-
na. o ile na poziomie informacji, w kon-
tekście wyników badań, o taką zmianę 
byłoby być może trudno (wysoki poziom 
92,6% wniosków o charakterze audytor-
skim w 2010 r.), o tyle można było jej się 
spodziewać na poziomie wystąpień po-
kontrolnych (35,7% wniosków audytor-
skich w 2010 r.). Jak jednak wykazało  
badanie, nowelizacja ustawy o NIK i wyda-
ne w związku z nią pismo okólne z 2012 r., 
zawierające wskazówki audytorskie, sytu-
acji tej nie zmieniło.
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