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Przed 40. laty uchwalono „Deklarację z Limy w sprawie zasad kontroli” 
– fundamentalny dokument Międzynarodowej Organizacji Najwyższych 
Organów Kontroli – INTOSAI, określający uniwersalne wytyczne pro-
wadzenia kontroli publicznej. Podczas międzynarodowej konferencji 
anty korupcyjnej, zorganizowanej przy okazji uroczystości rocznico-
wych, prezes NIK został poproszony o wygłoszenie przemówienia na 
temat kontroli wewnętrznej w instytucjach publicznych.

Zasady kontroli publicznej 
wciąż aktualne

40. rocznica ustanowienia Deklaracji z Limy

Współpraca 
międzynarodowa

Dokument został uchwalony przez 
IX Kongres INTOSAI w 1977 roku. 
Określa cele i rodzaje kontroli publicz-
nej, kładzie nacisk na niezależność NOK 
i jej pracowników oraz wymienia stawiane 
im wymagania, określa charakter relacji 
z parlamentem, rządem i administracją 
publiczną, wskazuje uprawnienia NOK, 
metody kontroli, podkreśla wagę wymiany 

doświadczeń oraz publikowania sprawoz-
dań (raportów) z kontroli. Zasady zawarte 
w dokumencie są nadal aktualne. 

Według „Deklaracji z Limy” kontrola 
jest nieodłącznym elementem zarządzania 
finansami publicznymi – nie celem samym 
w sobie, ale częścią większego systemu re-
gulacji prawnych, którego zadaniem jest 
ujawnianie odstępstw od przyjętych norm, 
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  współpraca międzynarodowa

przypadków naruszania zasad legalności, 
wydajności, skuteczności i oszczędności.

Waga stosowania zasad określonych 
w „Deklaracji z Limy” oraz postanowień 
innego istotnego dokumentu INTOSAI 
– „Deklaracji z Meksyku”1 w sprawie nie-
zależności najwyższych organów kontroli 
(ISSAI 10), została podkreślona w rezo-
lucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji 
Narodów Zjednoczonych nr  69/228 
z 19 grudnia 2014 roku „Promowanie i roz-
wój wydajności, rozliczalności, skuteczno-
ści i przejrzystości administracji publicznej 
poprzez umocnienie najwyższych organów 
kontroli”. Dokument ten pogłębił sformuło-
wania wcześniejszej rezolucji nr A66/2092, 
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
22 grudnia 2011 roku. Obie rezolucje zo-
stały uchwalone z inicjatywy Sekretariatu 
Generalnego INTOSAI i dzięki zaangażowa-
niu wszystkich członków organizacji, a ich in-
tencją jest zachęcanie państw członkowskich 
ONZ do stosowania, zgodnie z krajowymi 
strukturami instytucjonalnymi, za sad okre-
ślonych w deklaracjach z Limy i Meksyku, 
oraz do ściślejszej współpracy z INTOSAI.

W obecnej strukturze dokumentów 
INTOSAI „Deklaracja z Limy” została 
umie szczona pod nazwą ISSAI 1 – czyli jest  
dokumentem podstawowym, na pierw-
szym, najwyższym poziomie. W propono-
wanej nowej strukturze dokumentów bę-
dzie nadal umiejscowiony bardzo wysoko 
– jako INTOSAI-P 1. Dokumenty zgrupo-
wane pod nazwą INTOSAI-P (P pocho-
dzi od angielskiego słowa principles, czyli 

1 Uchwalona w Meksyku na XIX Kongresie INTOSAI w 2007 r.
2 Rezolucja A66/209: Promowanie wydajności, rozliczalności, skuteczności i przejrzystości administracji 

publicznej poprzez umocnienie najwyższych organów kontroli. 

zasady) mają na celu informowanie rządów, 
parlamentów i obywateli o podstawowych 
zasadach określających rolę i funkcjonowa-
nie najwyższych organów kontroli. Mogą też 
służyć jako punkt odniesienia przy okre-
ślaniu mandatów krajowych NOK. 

W uroczystościach rocznicowych 
w grudniu 2017 r. uczestniczyli, obok naj-
ważniejszych przedstawicieli INTOSAI, 
delegacji NOK i organizacji członkowskich, 
także urzędnicy publiczni, przedstawiciele 
środowisk naukowych, sektora prywatne-
go i organizacji pozarządowych. 

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, jako 
przewodniczący Podkomisji INTOSAI 
ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej, 
został zaproszony do wygłoszenia prze-
mówienia na temat: „Uczciwość i kontrola 
wewnętrzna w instytucjach publicznych” 
w ramach forum poświęconego roli sys-
temu kontroli wewnętrznej w zapobiega-
niu ryzyku korupcji podczas towarzyszącej 
uroczystościom konferencji antykorupcyj-
nej. Zawierało ono odniesienia do meto-
dyki opisu i wdrażania systemu kontroli 
zarządczej, postrzeganej z perspektywy 
promowania idei dobrego zarządzania (good 
governance). Podkreślało wagę kontroli 
zarządczej w realizacji celów organizacji 
i przeciwdziałaniu korupcji.
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