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SÁNDOR NAGY

1. Wstęp
Najwyższe organy kontroli (NOK) są jed-
nym z najważniejszych elementów syste-
mu rozliczalności, znajdują się na najwyż-
szym poziomie w ramach mechanizmów 
równowagi i kontroli. Raporty NOK, ich 

uwagi, opinie i propozycje dotyczące bu-
dżetu państwa oraz funkcjonowania za-
rządzania finansami publicznymi są przed-
stawiane przede wszystkim władzy usta-
wodawczej. Ich niezależny status – oparty 
na konstytucyjnych i prawnych gwaran-
cjach – pozwala na ewoluowanie ich funkcji 
oraz może wpływać na ogólny dobrobyt 

Najwyższe organy kontroli oraz nowe 
aspekty kreowania wartości publicznej 
w złożonych systemach adaptacyjnych1

Poniższa idea podsumowuje trzy pozornie różne obszary kluczowe: kre-
owanie wartości, złożoność oraz najwyższe organy kontroli. Zewnętrzne 
organy kontroli muszą sprostać narastającej presji związanej z kryzysem 
finansowo-gospodarczym oraz kryzysem finansów publicznych: przy-
czyniać się do lepszego i bardziej skutecznego funkcjonowania systemu 
rozliczalności publicznej oraz generować lepsze skutki społeczne w wy-
niku swojej działalności. Aby spełnić te, uzasadnione przecież oczeki-
wania, ich procesy kreowania wartości powinny zostać przedefiniowane 
oraz dostosowane do nowych rozważań na temat złożonych systemów 
adaptacyjnych. W poniższym artykule podjąłem próbę omówienia nie-
których propozycji opartych na teorii systemów złożonych.

1	 Prezentujemy	artykuł	Sandora	Nagy,	przetłumaczony	z	oryginału	w	języku	angielskim	przez	Kamilę	Żyndul,	NIK. 
Publikacja	 ukazała	 się	 w	 2015	 r.	 w	 pracy	 pod	 redakcją	 Erzsébet	 Hetesi	 i	 Zsófii	 Vas	 zatytułowanej 
New Ideas in a Changing World of Business Management and Marketing, University	of	Szeged,	Doctoral 
School	in	Economics,	Szeged,	s.	206-224.	Oryginalny	tekst	w	języku	angielskim	dostępny	w	wydaniu	 
elektronicznym	nru	4/2016	(aneks	na	końcu),	na	stronie	internetowej	NIK:	<www.nik.gov.pl/kontrola-pan-
stwowa/>	oraz	pod	adresem:	<http://www.eco.u-szeged.hu/download.php?docID=46208>.
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publiczny. Aktywność i działania komu-
nikacyjne NOK ukierunkowane na szer-
szy odbiór publiczny mogą spowodować 
zwiększenie poziomu zaufania publicznego, 
większą wydajność, skuteczność i przejrzy-
stość zarządzania finansami publicznymi, 
rozwój systemu rozliczalności oraz spa-
dek korupcji i pogoni za rentą przez do-
starczanie obiektywnych, bezstronnych, 
wiarygodnych oraz aktualnych informacji 
i raportów, opartych na dowodach, wie-
dzy i najlepszych praktykach, zgodnych ze 
standardami zawodowymi, oraz uprzed-
nio ustalonych kryteriach (Kovács 2010, 
Báger 2013). 

Działalność prowadzona przez NOK 
pod lega normom i standardom między-
narodowym (np. standardom INTOSAI, 
czyli ISSAI, oraz  standardom Mię-
dzy narodowej Federacji Księgowych 
–  IFAC). Organizacją, która ma naj-
większy wpływ na działalność NOK jest 
INTOSAI (Międzynarodowa Organizacja 
Najwyższych Organów Kontroli). Zrzesza 
ona społeczność państwowych audytorów 
zewnętrznych i zapewnia politycznie neu-
tralną platformę wymiany wiedzy (bez-
pośrednią i pośrednią) oraz najlepszych 
praktyk pomiędzy jej członkami (192 peł-
noprawnych członków) w celu reagowania 
na wyzwania oraz wspólne obszary zain-
teresowań.

Z powodu kryzysu finansowego i gospo-
darczego oraz innych turbulencji w sekto-
rze publicznym, działalność najwyższych 
organów kontroli stała się bardziej docenio-
na oraz podlega ponownej ewaluacji (Nagy 
2012). Znaczenie i wzrost ich użyteczności 
w zakresie kreowania wartości stały się 
głównym obszarem oczekiwań społecz-
nych, zatem zbadanie i zrozumienie tego 

szczególnego (stosunkowo zaniedbanego) 
obszaru badań wydaje się jak najbardziej 
rozsądne, zasadne i obiecujące. Moje ba-
danie zasadniczo koncentruje się na spo-
sobach i środkach, za pomocą których 
wpływ audytorów zewnętrznych na sys-
tem rozliczalności publicznej, na wspólnoty 
oraz na szeroko rozumiane społeczeństwo 
może zostać zwiększony; mam przy tym 
na uwadze, że ich środowisko operacyjne 
nosi znamiona złożoności. W niniejszym 
artykule próbuję znaleźć odpowiedzi na 
pytania: jak oraz w jakiej formie różne 
rodzaje złożoności zarządzania oraz tech-
niki i metody przywództwa – zarówno 
organizacyjne, jak i menadżerskie aspekty 
pojawiają się i ewoluują w opartym na wie-
dzy sektorze konkurencyjnym – mogą być 
interpretowane oraz włączane w procesy 
kreowania wartości w NOK.

Pojęcie „złożoności” może zostać po-
wiązane z działalnością operacyjną, za-
chowaniem oraz strukturą systemów zło-
żonych, które z kolei mogą być wyniesio-
ne z teorii systemów złożonych (Mitchel 
– Newman 2002). Teoria systemów zło-
żonych to naukowe ramy, które próbują 
wykazać i wyjaśnić, jak proste zasady i siły 
sprawcze wywierają wpływ na poziomie 
makro oraz na poziomie organizacyjnym, 
jak presja adaptacyjna generuje dynamikę 
samoorganizacji oraz dynamikę systemu. 
Złożoność nie jest tożsama z wyrażeniem 
„skomplikowany”. Prom kosmiczny, na 
przykład, jest skomplikowaną maszyną, 
jednak złożoność nie wynika z jego struk-
tury czy projektu. Przymiotnik „złożony” 
odnosi się do takiego zestawu cech, które 
jednoznacznie definiują systemy złożone. 
Nowe podejście tworzy nowe możliwości 
oraz otwiera nowe kierunki badawcze dla 
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kilku dyscyplin naukowych, łącznie z na-
ukami społecznymi, a także administracją 
biznesu. Opierając się na tych filarach, chcę 
umiejscowić teorię w kontekście kontroli 
państwowej (Kaisler – Madey 2009). 

W pierwszej części mojego krótkiego, 
podsumowującego artykułu, podaję krót-
ki opis „wartości” oraz koncepcji „war-
tości publicznej” Moore’a, a następnie 
łańcuch kreowania wartości publicznej 
najwyższych organów kontroli. Po omó-
wieniu technik zarządzania złożonością 
i przywództwa wykorzystywanych w sek-
torze konkurencyjnym, przedstawiam 
możliwe zastosowania tego nowego para-
dygmatu przez audytorów zewnętrznych. 
Wreszcie, na podstawie szerokiego prze-
glądu literatury, formułuję kilka propo-
zycji dla NOK odnośnie do zwiększenia 
elastyczności, kreatywności i innowacyj-
ności oraz generowania większego wpły-
wu na społeczeństwo i system finansów 
publicznych.

Nowością pojawiającą się w moim ar-
tykule jest zintegrowanie wyników i idei 
teorii systemów złożonych z kreowaniem 
wartości publicznej przez najwyższe orga-
ny kontroli oraz zalecenia ukierunkowane 
na pewne cechy NOK zaczerpnięte z no-
wego podejścia. 

2. „Wartość” i „wartość publiczna”
Badając systemy złożone, można natknąć 
się na rozliczne pojęcia, których jasne 
i precyzyjne zdefiniowanie jest praktycz-
nie niemożliwe. Czy można dokładnie 
zdefiniować piękno lub dobro? Może tak 
– z perspektywy obserwatora, ale uogól-
niona definicja, która byłaby do zaakcep-
towania przez wszystkich, nie istnieje. Tak 
samo jest w sytuacji, kiedy koncentrujemy 

się na pojęciach „wartość” i „wartościo-
wy”. W społeczeństwach kapitalistycz-
nych różni uczestnicy publiczni (przedsię-
biorcy, spółki, państwo, pracodawcy itd.) 
muszą sprostać dużej presji kreowania 
wartości w sensie ekonomicznym. Spółki 
muszą kreować podwójną wartość, co 
oznacza, że równolegle muszą genero-
wać wartość dla akcjonariuszy (wzrost 
dochodów) oraz dla klientów (wzrost cał-
kowitej użyteczności) (Chikán 2008, Illes 
2008). W dłuższej perspektywie mogą 
one istnieć tylko w sposób komplemen-
tarny. Jeśli przyjrzymy się bliżej różnym 
koncepcjom wartości, to łączy je każdora-
zowe odniesienie do użyteczności (Ueda 
et al. 2009). Obecnie określenie wartości 
obejmuje coraz więcej wymiarów per-
cepcyjnych (IFAC 2013), można także 
zaobserwować „rozszerzenie” wartości 
w kierunku społeczeństwa lub środowiska 
naturalnego. Interpretując ją w sektorze 
publicznym, logika kreowania wartości 
publicznej wydaje się wskazana. Kolejne 
podrozdziały prezentują bardziej szcze-
gółowe spojrzenie na ten temat.

2.1. Czym jest wartość?

Historycznie obserwujemy kilka podejść 
wypracowanych w celu opisania i zrozu-
mienia koncepcji „wartości”. Określenie 
tego pojęcia można powiązać z uwarun-
kowaniami ideologicznymi w danym 
kontekście historycznym. Subiektywne 
i obiektywne wyobrażenia oraz sprzecz-
ne preferencje jednostek i społeczeństwa 
odnośnie do tego czym jest „wartość” i co 
jest „wartościowe” pojawiły się także 
w debacie akademickiej. Aksjologia pró-
buje uchwycić jej esencję: greckie słowo 
(axios – godny, wartościowy oraz logos 
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– rozprawa, rozumowanie) – odnosi się 
do metod i sposobów jakimi wartość była 
analizowana i interpretowana. Najbardziej 
właściwe domeny to: etyczna, filozoficzna, 
psychologiczna, ekonomiczna, technolo-
giczna i środowiskowa (Ueda et al. 2009). 
Z powodu jej przenikania do przestrzeni 
multidyscyplinarnej interpretacja i koncept 
logiczny „wartości” stają się coraz bardziej 
skomplikowane oraz złożone. Do chwili 
obecnej, już w sektorze konkurencyjnym, 
kreowanie wartości jest czymś więcej niż 
tylko przyczynianiem się do dochodów 
akcjonariuszy lub użyteczności, jaką dany 
produkt lub usługa zapewnia konsumen-
tom. Na przykład, działania CSR spółek lub 
strategie „zielonego mydlenia oczu” także 
stały się częścią ich procesów kreowania 
wartości. Aktualne i ukierunkowane na 
przyszłość pytania o rozwój zrównoważo-
ny oraz kreowanie wartości wydają się być 
problemem procesu decyzyjnego, oraz serią 
wyborów w społeczeństwie z ograniczo-
nymi zasobami, zarówno w sektorze pry-
watnym, jak i publicznym. W konsekwen-
cji, zintegrowane i syntetyczne podejście 
byłoby konieczne w obszarze kreowania 
wartości (Ueda et al. 2009, IFAC 2013). 
Koncepcja kreowania wartości publicznej 
jest również oparta na tej logice. 

2.2. Koncepcja  
wartości publicznej Moore’a

Koncepcja Moore’a – wypracowana na 
Uniwersytecie Harvarda – koncentruje 
się na wymiarach strategicznych proce-
su decyzyjnego kierownictwa w sektorze 
publicznym w celu zmaksymalizowania 
wpływu instytucji na dobrostan społeczny 
– innymi słowy, koncepcja zwraca uwagę 
na właściwe procesy kreowania wartości 

publicznej. Trzy wzajemnie na siebie od-
działujące elementy to: 1) środowisko le-
gitymizacji, 2) efekty i wyniki wartości 
publicznej, 3) zdolność organizacyjna. Jeśli 
chodzi o ten ostatni element, chciałbym 
skoncentrować się na wyzwaniach w za-
kresie zarządzania i przywództwa oraz na 
zdolnościach w połączeniu z kwestią inno-
wacyjności organizacyjnej (Moore 1995). 
Skuteczne stosunki w obszarze rozliczal-
ności (publiczna rozliczalność finansowa) 
powinny znajdować się w tle w celu rów-
noważenia trzech filarów.
1) Środowisko legitymizacji (legitymiza-
cja, środowisko umożliwiające oraz wspar-
cie): mandat, uprawnienia oraz funkcje 
publiczne są mocno kojarzone z rozdzie-
laniem pieniędzy publicznych oraz zaso-
bów publicznych, a to nakłada obowiązek 
sprawozdawczości. Legitymizacja wyni-
ków zachodzi, gdy wartość wytworzona 
oraz wyniki organizacji podnoszą w akcep-
towalny sposób (w odniesieniu do uprzed-
nio założonych parametrów) dobrobyt spo-
łeczeństwa. W takich przypadkach raison 
d’être jednostki publicznej jest uzasadniona 
(Sanchez-Barrueco 2014).
2) Efekty i wyniki wartości publicznej: 
w tym punkcie szczegółowe cele strate-
giczne, wartości oraz ich oczekiwane efek-
ty długoterminowe – uznawane za istotne 
przez społeczność – muszą być wyjaśnione 
i zdefiniowane; które w danym kontekście 
oraz warunkach szerszego systemu mogą 
być adaptowane do konkretnej sytuacji. 
Tutaj konieczne jest opracowanie właści-
wych narzędzi i metod pomiaru wyników, 
a także wsparcie dla możliwości i procesów 
ustawicznego rozwoju.
3) Zasoby organizacyjne, zdolności 
oraz możliwości: w ten sposób pożądana 
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wartość publiczna może zostać zrealizo-
wana. Mogą one obejmować umiejętno-
ści kierownicze, podejścia przywódcze 
oraz myślenie w kategoriach złożoności 
(nielinearne).

Kreowanie wartości publicznej jest 
czymś więcej niż tworzeniem dóbr pu-
blicznych oraz zapewnianiem usług pu-
blicznych. Wiąże się z warunkami procesu 
decyzyjnego i procedurami kierownictwa 
sektora publicznego oraz wpływem spo-
łecznym instytucji publicznej. Aby zro-
zumieć różnicę, spójrzmy na poniższy 
przykład. Odpady powstające na terenach 
mieszkalnych oraz usługi w zakresie re-
cyklingu są usługą publiczną, która może 
przynieść indywidualne korzyści (war-
tość prywatną) mieszkańcom, ale także 
przynosi pozytywne wyniki obywatelom: 
poprawę warunków sanitarnych, ochro-
nę zdrowia publicznego, czyste i schlud-
ne otoczenie, komfortowe środowisko 
życia, kwestie środowiskowe, zrówno-
ważony rozwój oraz recykling. To są już 
kategorie wartości publicznej (O’Flynn 
2007). Pojęcie i cel kreowania wartości 
publicznej można odnieść także do funk-
cjonowania najwyższych organów kontroli 
(Talbot – Wiggan 2010). Aby przyjrzeć się 
procesom kreowania wartości (publicznej) 
NOK, w kolejnym rozdziale przedstawię 
ogólne ramy, które obejmują najbardziej 
istotne elementy oraz opisują strukturę 
i logikę kreowania wartości. 

3. Ogólne ramy kreowania 
wartości publicznej w NOK
Istotność kreowania wartości publicz-
nej została podkreślona także przez 
INTOSAI, która zawarła jej podstawowe 
zasady w standardzie ISSAI 12 w 2013 r. 

(ISSAI 12: „Wartości i korzyści płynące 
z działalności najwyższych organów kon-
troli – wywieranie wpływu na życie oby-
wateli”. Standard ten zasadniczo obejmuje 
istotę koncepcji wartości publicznej). 

Przyglądając się bliżej treściom i ideom 
INTOSAI, można stwierdzić, że elemen-
ty teorii Moore’a także tam się pojawiają: 
(pierwsza grupa zasad) wzmocnienie roz-
liczalności, przejrzystości oraz uczciwości 
rządów i jednostek sektora publicznego; 
(druga grupa zasad) ciągłe odpowiadanie 
na potrzeby obywateli, parlamentu oraz in-
nych interesariuszy; (trzecia grupa zasad) 
organizacja modelowa służąca za wzór do 
naśladowania.

Podążając za kierunkiem myślenia 
Portera (1985), rysunek 1, s. 38, prezentuje 
główne i wspierające działania i czynniki 
mające wpływ na generowanie wartości 
publicznej w NOK.

Główny kierunek lub drogę kreowa-
nia wartości przestawia oś pozioma, wio-
dąca od nakładów do efektu społeczne-
go. Podstawową działalnością instytucji 
jest audyt – tutaj: główne zadanie NOK 
– wspierany przez inne nie mniej ważne 
czynniki i elementy (np. komunikacja 
wewnętrzna i zewnętrzna, zarządza-
nie stanowiskami i relacjami w syste-
mie rozliczalności, wiarygodność jako 
czynnik szczególnie istotny w sektorze 
publicznym). 

Zarządzanie, przywództwo oraz kul-
tura organizacyjna są też bardzo istotne, 
podobnie jak cele strategiczne, formuło-
wane w odpowiedzi na zewnętrzne zmia-
ny środowiskowe. W wyniku przedefi-
niowania celów strategicznych elementy, 
skład kreowania wartości mogą podlegać 
zmianie.
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Mandat kontrolny odnosi się do różnych 
typów kontroli, jakie mogą zostać prze-
prowadzone: 1) kontrole prawidłowości 
(obejmujące kontrole finansowe i kontrole 
sprawozdań finansowych); 2) kontrole ca-
łościowe, koncentrujące się na kwestiach 
dobrego zarządzania; 3) kontrole wykona-
nia zadań, badające aspekty oszczędności, 
skuteczności i wydajności. W 4) kontrolach 
sprawdzających NOK monitorują i badają 
wdrażanie zaleceń i uwag z poprzednich 

kontroli, głównie przez kontrole wykonania 
zadań (ASZ 2008, ISSAI 3000).

NOK wykonują swoją pracę niezależnie, 
ale nie w izolacji. Jeśli przyjrzymy się łańcu-
chowi kreowania wartości, wówczas cechy 
złożoności mogą być zaobserwowane za-
równo po stronie nakładów, jak i wyników/
efektów. Strona nakładów obejmuje: potrze-
by oraz oczekiwania (bodźce) w systemie 
społeczeństwa lub finansów publicznych; 
wykrycie i poznanie złożonych lub trudnych 

Rysunek 1. Ogólny łańcuch kreowania wartości publicznej najwyższego organu kontroli

Źródło:	Koncepcja	i	synteza	własna	na	podstawie:	Azuma	(2004),	INTOSAI	IDI	(2012),	Moore	(2007),	
Porter	(1985),	Talbot	–	Wiggan	(2010).
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problemów (Ritchey 2013); gromadzenie 
odpowiedniej ilości informacji i dowodów; 
mapowanie i rozumienie wzorców zacho-
wań, pozytywnych i negatywnych kwestii 
generowanych przez redystrybucję zasobów 
publicznych. Osiągnięcie długotermino-
wych efektów pracy kontrolera oraz zasto-
sowanie, wykorzystanie raportów, ustaleń 
i zaleceń może być interpretowane po stro-
nie efektów społecznych. Oczywiście inne 
części działań wspierających i determinan-
tów – które nie są tu opisane szczegółowo 
– odgrywają istotną rolę. 

Nasz świat, środowisko wokół nas, skła-
da się z wzajemnie połączonych i zawie-
rających się w sobie systemów, a sieci lub 
wzory połączeń pomiędzy uczestnikami 
i innymi komponentami systemu noszą 
znamiona złożoności. Badania akademic-
kie w tych obszarach zintensyfikowały 
się w ciągu dwóch ostatnich dziesięcio-
leci oraz przeniknęły do innych dyscyplin 
naukowych (np. nauki o życiu, nauk fizycz-
nych, nauk formalnych) (Barabási 2010, 
Beinhocker 2007, Csermely 2005, Kor-
nai 1971, Vas – Bajmócy 2012). W związku 
z administracją biznesu (jako części nauk 
społecznych) przesłania badaczy są jedno-
znaczne: cechy złożoności powinny być 
brane pod uwagę, ale jednocześnie istnieje 
silna i uzasadniona potrzeba oraz uznanie 
dla zastosowania tego podejścia na pozio-
mie organizacyjnym lub w odniesieniu do 
decyzji zarządczych.

W kolejnym rozdziale prezentuję naj-
ważniejsze i najbardziej istotne właściwo-
ści złożonych systemów adaptacyjnych 

oraz próbuję rozważyć środowisko ope-
racyjne NOK w świetle złożoności. 

4. Złożoność  
i najwyższe organy kontroli
W ostatnich latach koncepcja wartości 
publicznej została doceniona w wyniku 
ekstremalnych, burzliwych zmian, trans-
formacji strukturalnych obserwowanych na 
poziomie globalnym i lokalnym (np. konse-
kwencje zmian klimatycznych, przegrupo-
wania w powiązaniach w społeczeństwie, 
kwestie rozwoju zrównoważonego, zjawi-
sko korupcji, kryzys finansowy i ekono-
miczny, trudności w zarządzaniu długiem 
publicznym). Nowe warunki generują nowe 
pytania i wyzwania dla rządów, dla decy-
dentów, kierowników sektora publicznego, 
a także instytucji kontrolnych (Báger 2008, 
Kis 2014, Kovács 2010). 

W tym okresie znacznie umocniła się 
wizja „większych efektów/wyników przy 
mniejszych nakładach”, której towarzy-
szyła wzrastająca potrzeba bardziej sku-
tecznego systemu kontroli/rozliczalno-
ści. W takich przypadkach wyniki, moż-
liwości kreowania wartości publicznej 
oraz kryteria gospodarności, skutecz-
ności i wydajności (3E)2 w sektorze pu-
blicznym znalazły się w centrum zain-
teresowania (Benington – Moore 2011, 
Benington 2012). Rozważania na temat 
systemów złożonych oferują alternatywną 
perspektywę, która opisuje sfery oraz sys-
temy wzajemnie się zawierające.

Wydarzenia, zjawiska i pojawiające się 
w ostatnim okresie wzorce potwierdziły 

2	 3E	(ang.):	economy, efficiency, effectiveness	[przyp.	tłum./red.].
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i jeszcze bardziej uzasadniły, że środowisko 
operacyjne najwyższego organu kontroli 
powinno być opisane jako złożony system 
adaptacyjny (CAS)3. 

4.1. Krótko o złożonych  
systemach adaptacyjnych

Kaisler i Madey definiują złożone systemy 
adaptacyjne następująco: „przejawiają za-
chowania wynikające z nielinearnych prze-
strzenno-czasowych interakcji pomiędzy 
dużą liczbą komponentów i podsystemów” 
(Kaisler – Madey 2009, s. 5). Ten krótki 
opis próbuje uchwycić istotę takich syste-
mów, ale nie daje pełnego obrazu. 

Systemy te są uznawane za złożone i ada-
ptacyjne, co można opisać za pomocą następu-
jących właściwości: (Boisot – McKelvey 2011, 
Dinya 2008, Kaisler – Madey 2009):

 • duża liczba czynników heterogenicznych 
lub elementów ułożonych w struktury;
 • czynniki te wchodzą w interakcje lokalne 
i są wzajemnie połączone bezpośrednio 
lub nawet pośrednio;
 • istnieją podstawowe/proste zasady wy-
wołujące i narzucające samoorganizację 
i (nielinearną) dynamikę systemu (sys-
tem zmienia się w czasie); 
 • nielinearność: niewielkie zmiany wa-
runków wstępnych stanu systemu wy-
wołują: 1) duże zmiany, 2) małe zmiany 
lub 3) nie powodują żadnych zmian na 
poziomie makro;
 • mechanizmy reakcji w ramach systemu 
ułatwiają adaptację;

 • pojawiające się cechy i wzorce na poziomie 
makro wynikające z dynamiki systemu;

 • stan daleki od równowagi;
 • wzajemne zależności oraz optymalna 
adaptacja granicząca z chaosem w odpo-
wiedzi na zmiany środowiskowe.
Złożone systemy adaptacyjne (np. bio-

logiczne, ekologiczne, społeczne, ekono-
miczne) mają te same cechy, zatem zro-
zumienie, adaptacja i interwencja mogą 
się odbywać na zasadzie analogii.

W odniesieniu do łańcucha kreowa-
nia wartości publicznej w NOK oraz dla 
skutecznego zmaksymalizowania wpływu 
kontroli wyżej wymienione cechy powinny 
być wzięte pod uwagę, a NOK powinien 
się adaptować w świetle określenia złożo-
ności. Dla NOK niezbędne jest tworzenie 
nowych możliwości, takich jak kreatyw-
ność, potencjał innowacyjny, aktywizowa-
nie niekonwencjonalnych zasobów w celu 
generowania operacyjnej wartości dodanej 
na wysokim poziomie. Deterministyczne 
środowisko, rozległa i dalekosiężna „zlew-
nia” najwyższego organu kontroli odnośnie 
do przepływu informacji oraz nowe bodź-
ce – założenie prostoty, przewidywalno-
ści oraz łatwej rozpoznawalności byłoby 
nieodpowiedzialnością.

4.2. Złożone środowisko operacyjne 
najwyższego organu kontroli

Problemy socjoekonomiczne oraz zabu-
rzenia finansów publicznych pojawiają-
ce się w nieustannie zmieniających się, 
złożonych systemach adaptacyjnych 
powinny być łagodzone i rozwiązywane 
zgodnie z zasadami i uwarunkowania-
mi nielinearnej „gry”. Także od rządów, 

3	 CAS	(ang.)	complex adaptive system.
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zresztą słusznie, można oczekiwać wy-
pracowania nowych podejść, technik 
oraz ram strategicznych, umożliwiających 
zarządzanie złożonością (Cairney 2012, 
CIPFA 2013, Dolphin – Nash 2012, Duit 
– Galaz 2008, Duit et al. 2010, Gilpin 
– Murphy 2008, Jones 2011, Kovács 2014, 
Nooteboom – Termeer 2013, Swanson 
– Bhadwal 2009). Nowe ogólne funk-
cje i cechy kontroli (GAFF)4 danego 
NOK powinny być zharmonizowane 
z tymi okolicznościami w celu osiągnię-
cia większej reaktywności, udoskona-
lonych umiejętności interpretacyjnych 
oraz bardziej istotnego wpływu (van der 
Knaap 2011). Logiczne umiejscowienie 
danej organizacji w systemie złożonym nie 
jest nowym pomysłem, za jednego z pre-
kursorów można uznać Pata Barretta, by-
łego audytora generalnego Australijskiego 
Narodowego Urzędu Kontroli – ANAO. 
W swojej publikacji otwarcie podkreślił 
wagę adaptacji organizacyjnej oraz wy-
zwania towarzyszące kreowaniu warto-
ści (Barrett 2000). Z jego rozumowania 
jasno wynika, że ANAO może spełniać 
istotną rolę oraz generować „świeże” na-
kłady korzystne dla interesu publicznego, 
jeśli uzna się, że organizacja funkcjonuje 
w środowisku opartym na wiedzy, a lepsze 
wyniki mogą zostać osiągnięte ze wspar-
ciem nowo skalibrowanego zarządzania.

W świetle powyższych ustaleń za szcze-
gólnie istotne czynniki uznaje on nastę-
pujące:

 • waga kreatywności, pozyskiwanie wie-
dzy, stosowanie nowych technologii; 

 • tworzenie sieci wiedzy oraz skuteczne 
działanie;
 • budowanie marki NOK oraz propagowa-
nie wartości i korzyści płynących z ich 
działalności;
 • świadomość potrzeb społeczeństwa;
 • tworzenie zmian oraz wpływ na normy 
społeczne;
 • funkcje konsultacyjne i wspierające;
 • uwzględnianie aspektów rozwoju zrów-
noważonego i skutków długotermino-
wych;
 • bycie organizacją profesjonalną i mo-
delową.
W niektórych obszarach sektora kon-

kurencyjnego (usługi oparte na wiedzy, 
przemysł kreatywny, sektor informatycz-
ny) powstały organizacje, które wypraco-
wały techniki i rozwiązania umożliwiające 
pomyślne wdrożenie zarządzania złożo-
nością. Jak dotąd, te nowe idee i metody 
tylko w niewielkim stopniu przeniknęły 
do sektora publicznego, a w przypadku 
najwyższych organów kontroli nie zostały 
rozwinięte w sposób całościowy i syste-
matyczny. W kolejnej części omówione 
zostały teoretyczne aspekty zarządzania 
złożonością, co stanowi punkt wyjścia kre-
owania wartości publicznej NOK.

5. Zarządzanie złożonością
W sektorze prywatnym można spotkać 
firmy, które są w stanie z powodzeniem 
zarządzać złożonością i których struktury 
organizacyjne oraz style przywództwa są 
podporządkowane temu nowemu paradyg-
matowi. Niektóre z nich, te, które osiągają 

4 General auditing functions and features.
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i realizują to na poziomie profesjonalnym, 
mogą służyć za dobre przykłady nawet dla 
sektora publicznego: np. CNN, Google, 
PIXAR Animation Studios, Prezi. W ich 
łańcuchu kreowania wartości można za-
obserwować liczne szczególne elementy. 
Różnice w koncepcjach kreowania warto-
ści pomiędzy sektorem prywatnym a pu-
blicznym są ewidentne, jednak odniesienie 
do kwestii złożoności może być punktem 
zbieżnym.

Aby skutecznie zarządzać złożonością, 
jedyną właściwą reakcją jest jednocze-
sne podniesienie złożoności organiza-
cji. Połączenie teorii złożoności z teorią 
organizacyjną nie jest niczym nowym. 
Takie firmy mogą być lepsze, skutecz-
niejsze oraz lepiej prosperujące niż tra-
dycyjne/mechaniczne/zbiurokratyzo-
wane (Allen 1988, Burns – Stalker 1961, 
Brown – Eisenhardt 1997, Morgan 1997 
[w] Levy 2000).

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w go-
spodarce opartej na wiedzy i informacji 
– wytwarzające nietradycyjne przemysło-
we produkty – można nazwać organiza-
cjami „nowej generacji”. Tak jak złożone 
systemy adaptacyjne w ramach organizacji, 
sieci współpracy oraz grupy interesów, za-
chodzą interakcje nieformalne, dynamicz-
ne – w wielu przypadkach nakładające się 
na siebie i/lub spontanicznie organizowa-
ne – które mogą mieć udział w kreatyw-
nym rozwiązywaniu problemów, posze-
rzaniu wiedzy oraz inteligentnej adaptacji. 
Moim zdaniem, znaczenie kreatywności 
i innowacji, innowacyjnych podejść, jest 

ważne w tradycyjnych firmach, ale tutaj 
w zdecydowanej większości przypadków 
„staromodne” uwarunkowania dominu-
ją (kontrola odgórna, myślenie linearne, 
struktura hierarchiczna, przewidywalność, 
potrzeba uproszczenia oraz stabilności). 

W przypadku spółek nowej generacji 
można także napotkać nadrzędność i pod-
rzędność (relacje formalne), jednak podsta-
wą jest duży nacisk na dynamikę oddolną 
oraz nieformalne, doraźne, ustrukturyzo-
wane poziomo klastry, którym towarzy-
szy wolny przepływ informacji. Można 
zaobserwować złożoność, samoorganizację, 
niestabilność oraz napięcie adaptacyjne 
(termin stworzył McKelvey 2001), co sty-
muluje szybką innowację oraz kieruje spół-
kę naprzód (Bettis – Hitt 1995, Cawsey 
et al. 2012, Eisenhardt – Piezunka 2011, 
Houchin – MacLean 2005, Schneider 
– Somer 2006). Zmiany w środowisku ze-
wnętrznym traktowane są nie jako zagroże-
nia, lecz raczej jako nowe możliwości kre-
owania większej wartości. Oczywiste jest, 
że styl przywództwa powinien także zostać 
dostosowany do korzystania z możliwości 
płynących ze złożoności (Bennet – Bennet 
2008, Hazy 2008, Surie – Hazy 2006).

5.1. Teoria przywództwa złożoności

Na powyższą krytykę częściowo od-
powiada Uhl-Bien et al. wypracowaną 
teorią przywództwa złożoności5 (Hunt 
1999; Osborn et al. 2002 [w] Uhl-Bien 
et al. 2007). Model ten wyróżnia trzy 
role przywództwa: 1) administracyjną, 
2) umożliwiającą oraz 3) adaptacyjną, które 

5	 Ang.	complexity leadership theory	–	CLT.
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uzupełniają się wzajemnie. Koncepcja 
stanowi ogniwo pomiędzy tradycyjnymi  
organizacyjnymi funkcjami przywódz-
twa oraz pojawiającymi się nieformalnymi  
procesami złożoności.
1) Przywództwo administracyjne: działa-
nia, które mogą być przewidziane, łatwo 
koordynowane/synchronizowane, ich wy-
niki mogą być skutecznie i wydajnie kon-
trolowane. Obejmuje ono funkcje biuro-
kratyczne. 
2) Przywództwo umożliwiające: tutaj 
podstawowym zadaniem jest zapewnie-
nie właściwych warunków do promowa-
nia rozwoju przywództwa adaptacyjnego 
oraz wdrażania, realizacji jego wyników, 

ponadto wspiera przeplatanie się przy-
wództwa administracyjnego i adapta-
cyjnego przez znoszenie napięcia ada-
ptacyjnego.
3) Przywództwo adaptacyjne: autorzy 
definiują je następująco: „przywództwo 
adaptacyjne jest nowo powstającą, interak-
tywną dynamiką, która tworzy produkty 
adaptacyjne w systemie społecznym […], 
powstaje z walki pomiędzy uczestnika-
mi a grupami o sprzecznych potrzebach, 
ideach lub preferencjach; jego efektem są 
przepływy, alianse międzyludzkie, idee 
lub technologie oraz wspólne wysiłki […], 
najbliższe źródło zmiany w organizacji” 
(Uhl-Bien et al. 2007, s. 306).

KREATYWNOŚĆ	
ORGANIZACYJNA,	

INNOWACJA,	
ADAPTAWALNOŚĆ,	

PRZYSWAJANIE	WIEDZY

ZŁOŻONOŚĆ
ŚRODOWISKA

ZEWNĘTRZNEGO
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Rysunek 2. Logika teorii przywództwa złożoności oraz pojawienie się kreatywności  
organizacyjnej, adaptacyjności, innowacji oraz przyswajania wiedzy

Źródło:	Rysunek	własny	na	postawie:	Uhl-Bien	et	al.	(2007).
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To jasno pokazuje, że nowe, kreatywne 
pomysły, całkiem nowa wiedza lub poten-
cjał powstają na poziomie organizacyjnym, 
a pozytywny wpływ sięgnie nawet jakości 
oraz szybkości procesu nauki. Podstawy 
koncepcji przedstawia rysunek 2, s. 43.

Na podstawie widocznych podobieństw 
i analogii można stwierdzić, że zarządza-
nie złożonością, sposoby kierowniczych/
regulujących odpowiedzi, można włączyć 
w logikę finansów publicznych. 

6. Wykorzystanie teorii 
przywództwa złożoności w NOK 
i zalecenia praktyczne
Analiza kwestii związanych z aspektami 
wydajności polityki publicznej, dostar-
czanie wiarygodnych informacji, formu-
łowanie opinii na temat długoterminowych 
skutków decyzji budżetowych, monitoro-
wanie wymiarów rozwoju zrównoważo-
nego – łącznie ze stabilnością finansów, 
rozliczalność kierownictwa sektora pu-
blicznego, ograniczanie lub równoważenie 
możliwości realizowania interesów wła-
snych rządu, a także identyfikacja pojawia-
jących się negatywnych wzorców i barier 
dla dobrobytu społecznego stały się przed-
miotem zainteresowania NOK. Najwyższe 
organy kontroli – mające świadomość swo-
ich wyzwań ogólnych oraz złożonego śro-
dowiska operacyjnego – można uznać za 
organizacje nowej generacji, w których da 
się określić nowe możliwości i paradygmat 
kreowania wartości publicznej.

Rozważania teoretyczne zaprezento-
wane w poprzednich rozdziałach – moim 
zdaniem – mogą zostać zaadaptowa-
ne także w tej szczególnej organizacji. 
Innowacyjność, kreatywność, przybywa-
nie nowej wiedzy, reaktywność kontroli 

– pojawiły się na pierwszym planie przede 
wszystkim w kontrolach wykonania zadań 
(zwłaszcza w kontrolach wykonania zadań 
zorientowanych na problem) (Lonsdale 
et al. 2011; van der Knaap 2011). Jest to 
praktycznie jedyny obszar, gdzie standardy 
ISSAI umożliwiają NOK dowolne formu-
łowanie koncepcji kontroli, bez surowych, 
normatywnych reguł (ISSAI 3000). Ale 
kontrole przeprowadzane w obszarze sys-
temów regulujących, kontrolnych oraz za-
rządczych, analiza ryzyka oraz działalność 
doradcza stanowią także obiecujące obsza-
ry aktywności. Jednak może to spowodo-
wać, że projekty będą analizowane jedy-
nie pod względem aspektu oszczędności 
i skuteczności, przy częstym pomijaniu 
kwestii wydajności oraz wpływu na rozwój 
zrównoważony, lub wyjaśniane niezrozu-
miale, zwłaszcza w relacji nakład–efekt. 
Ponadto wartość dodana kontroli wyko-
nania zdań jest trudna do zmierzenia i nie-
ustandaryzowana/nieujednolicona (van 
Loocke – Put 2011).

NOK są zobowiązane do kreowania 
własnej wartości oraz wyników, podczas 
swoich działań zmierzają do maksyma-
lizowania pozytywnych efektów i skut-
ków (ASZ 2013, INTOSAI 2010b, Reed 
2013, Talbot – Wiggan 2010). Już teraz 
można zidentyfikować kilka niezależ-
nych zewnętrznych organów kontroli 
(np. Narodowy Urząd Kontroli Wielkiej 
Brytanii, Izba Obrachunkowa Holandii), 
w których procesy modernizacyjne już się 
rozpoczęły i które są już na etapie zmia-
ny i przebudowy, gdzie pewnie atrybu-
ty i cechy firm „nowej generacji” można 
zaobserwować i określić (działanie na 
podstawie rozległej i dobrze zarządzanej 
bazy wiedzy, wysoki poziom elastyczności 
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oraz zdolności adaptacyjnych, innowacyj-
ność, kreatywność oraz sygnały zarządza-
nia złożonością). Cele strategiczne i wizja 
INTOSAI w zakresie kreowania wartości 
potwierdzają/umacniają te wysiłki i ini-
cjatywy (ISSAI 12). Z pewnością jednak 
pojawią się destrukcyjne czynniki zmiany:

 • brak (podstawowych) zasobów i możli-
wości (zwłaszcza w NOK Afryki oraz in-
nych państw rozwijających się);
 • rozbieżności zawodowe, szacunek dla 
tradycji; 
 • brak podejścia innowacyjnego.
Poniżej – opierając się na wcześniejszym 

rozumowaniu – wymieniam wcześniej-
sze inicjatywy i ustalenia oraz formułuję 
nowe propozycje odnoszące się do tych 
cech nowej generacji NOK, przez które 
mogą one zrozumieć, zinterpretować, 
zarządzać oraz wykorzystać złożoność. 
Jest to zgodne z logiką trójkąta Moore’a. 
Zarysowane tu pomysły są inicjatywami 
do ogólnego zastosowania i tylko zwracają 
uwagę na istotę zmiany. 

Jednak chcę pokreślić, że te sugestie 
muszą być ukształtowane, wyjaśnione 
oraz dostosowane do warunków pracy, 
ogólnych cech i możliwości danego orga-
nu kontroli. 
I. Kreowanie wartości i pomiar funkcjo-
nowania organizacyjnego: 
1) W NOK koncepcja „linii/łańcucha kre-
owania wartości publicznej” powinna być 
wprowadzana z naciskiem na zarządzanie 
oraz monitorowanie działań związanych 
ze złożonością. Aby ramy pomiaru funk-
cjonowania NOK (PMF6) były bardziej 

skuteczne, użyteczne i obiektywne, kom-
ponenty linii kreowania wartości powinny 
zostać poszerzone oraz przeanalizowane/
sprawdzone także na poziomie kontroli 
wykonania zadań.
2) Umocnienie niezależności najwyższych 
organów kontroli (de iure i de facto). W isto-
cie najważniejszą podstawą kreowania war-
tości jest niezależność (niezależność orga-
nizacyjna, prawna, operacyjna, finansowa). 
3) Stymulowanie i integrowanie koncep-
cji zachowań i podejść zorientowanych na 
wartość i wyniki w codziennej pracy NOK 
oraz w kontroli wykonania zadań. 
4) Wypracowanie nowych metod i działań 
uwzględniających/obrazujących złożoność 
oraz procesy nielinearne w celu wykazania, 
zwiększenia, pomiaru oraz monitorowa-
nia wpływu (wartość dodana działalności 
NOK, wkład w interes publiczny) NOK.
5) Upowszechnianie przeglądów part-
nerskich dla promowania wiarygodno-
ści organizacyjnej. Podczas przeglądów 
partnerskich inne NOK starają się wykryć 
braki, ryzyko operacyjne oraz sformuło-
wać całościową opinię na temat badanego 
audytora (ISSAI 5600).
6) W wyniku procesu zwrotnego – typowe-
go dla złożonych systemów adaptacyjnych 
– kontrole sprawdzające są coraz bardziej 
docenianie, zatem na nie powinien zostać 
położony większy nacisk. 
II. Środowisko legitymizacji i wsparcia:
7) Poprawa procesów pozyskiwania wie-
dzy oraz świadomości finansów publicz-
nych7: NOK powinny zainicjować/rozpo-
cząć procesy zdobywania wiedzy, podejścia 

6	 Ang.	performance measurement framework	–	PMF.	
7	 Ang.	public finance awareness	–	PFA.
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oraz generować potrzeby uczestników za-
angażowanych w finanse publiczne, społe-
czeństwo obywatelskie, pokolenie młodych 
oraz zapewnić obiektywne, wiarygodne 
punkty kwestii finansów publicznych. 
8) Zintensyfikowana komunikacja z inte-
resariuszami (Bringselius 2014, Dye 2009, 
INTOSAI 2010a) oraz budowanie poten-
cjału do przyjmowania impulsów ze środo-
wiska operacyjnego (system finansów pu-
blicznych i społeczeństwo). Skuteczniejsze 
powiązania ze środowiskiem akademic-
kim byłyby konieczne, ponieważ obecnie 
badania najwyższych organów kontroli są 
ograniczone i nie tak bardzo popularne 
z powodu niedostatku dostępnych da-
nych. Starania podejmowane w zakresie 
tworzenia baz danych kończą się umiar-
kowanym powodzeniem. Nadzieją na-
pawa to, że coraz więcej NOK korzysta 
z nowoczesnych kanałów komunikacji 
(Facebook, Twitter, Youtube), a na przy-
kład Europejski Trybunał Obrachunkowy 
niedługo wprowadzi nową strategię ko-
munikacyjną i rzecznika.
9) Pomiar własnej wydajności organizacyj-
nej oraz uwzględnianie w jego wynikach 
potrzeb ciągłości i porównywalności. 
10) Określenie oraz zrozumienie wyobra-
żeń społeczeństwa o wartości oraz dobro-
bycie publicznym.
III. Zdolność, potencjał oraz  rozwój  
technik kontroli: 
11) Wprowadzanie nowych technik przy-
wództwa i zarządzania, zwłaszcza stylu 
przywództwa złożonego (szczególnie ada-
ptacyjnego i umożliwiającego). 
12) Tworzenie stymulującego środowiska 
pracy, uwolnienie komunikacji w ramach 
organizacji, wprowadzenie długotermi-
nowych motywatorów, zredefiniowanie 

indywidualnych i organizacyjnych wskaź-
ników efektywności. 
13) Poszukiwanie nowych nietradycyjnych 
zasobów. W łańcuchu kreowania wartości 
powinny pojawić się nowe typy nakła-
dów oraz takie elementy, jak współpra-
ca, zaangażowanie, wiedza, kreatywność, 
umiejętności innowacyjne oraz wiarygod-
ność. Trójca kreowania wartości (nieza-
leżność, wiarygodność, wiedza) nabiera 
coraz większego znaczenia. Pomiar i ulep-
szanie elementów kreowania wartości 
powinny być traktowane jako kwestie 
priorytetowe. 
14) Przedefiniowanie przedmiotu zainte-
resowania kontroli: w kontrolach wyko-
nania zadań większą uwagę powinno się 
zwracać na wydajność, rozwój zrówno-
ważony oraz kwestie kreowania wartości 
publicznej. Nowym wyzwaniem mogłoby 
być określanie pojawiających się wzorców 
na poziomie makro; nazywam to „nagłym 
audytem”. Z punktu widzenia metodyki 
kontroli w tym przypadku głębsza docho-
dzeniowa/badawcza analiza sieci społecz-
nej będzie odgrywać ważniejszą rolę niż 
klasyczny statystyczny dobór próby. 
15) Zwiększenie zdolności w zakresie po-
zyskiwania wiedzy na poziomie organi-
zacyjnym i indywidualnym: budowanie 
wiedzy w powiązaniu z kontrolami, wolny 
przepływ najlepszych praktyk w ramach 
społeczności INTOSAI. 
16) Wybór tematów kontroli: inicjaty-
wy oddolne w ramach NOK w zakresie  
wyboru tematów kontroli wykonania 
zadań, w przeciwieństwie do ostatnio 
obserwowanego planowania odgórnego 
(Put-Turksema 2011).
17) Projekty o pozornie mniejszym ry-
zyku oraz wadze także powinny być 
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kontrolowane ze względu na nielinearne 
ścieżki, ponieważ ich wpływ na społe-
czeństwo może cieszyć się większym za-
interesowaniem lub wpływać na system 
rozliczalności. Może się to przyczynić do 
ograniczenia szkodliwych wzorców (ko-
rupcja, zjawisko pogoni za rentą itp.)
18) Budowanie zdolności rozumienia zło-
żoności, motywacja dla samoorganizacji, 
wykrywanie nagłych kwestii oraz uzyski-
wanie szerokiego obrazu całego systemu 
finansów publicznych oraz jego treści.

Powyższa lista może pokazać mocne 
strony i dodatkowe pomysły służące 
skuteczniejszemu kreowaniu wartości 
w najwyższych organach kontroli, co może 
przyczynić się do zwiększenia korzyści 
społecznych w zakresie wspólnego dobra 
i dobrobytu.

7. Podsumowanie
Zarządzanie złożonością, zdolności ada-
ptacyjne, pobudzanie procesów innowa-
cyjnych, promowanie kreatywności na 
poziomie organizacyjnym mogą wywołać 

długoterminowe korzyści konkurencyjne, 
sprzyjające opartym na wiedzy, postmo-
dernistycznym firmom. Moim głównym 
założeniem było to, że koncepcja złożoności 
może zostać wcielona w kreowanie war-
tości publicznej w najwyższych organach 
kontroli. Podczas badania tych szczegól-
nych instytucji w ramach teorii systemów 
złożonych doszedłem do wniosku, że naj-
wyższe organy kontroli mogą być uważane 
za oparte na wiedzy organizacje „nowej 
generacji”, które mogą z powodzeniem ada-
ptować się do zewnętrznego, złożonego 
środowiska operacyjnego i w ten sposób 
generować lepszy efekt społeczny (wartość 
publiczną). Po rozważaniach i argumentach 
teoretycznych sformułowałem zalecenia 
praktyczne, które mogą być nieodzownymi 
lub koniecznymi warunkami nowoczesne-
go najwyższego organu kontroli.

SÁNDOR NAGY,
Uniwersytet	w	Szegedzie,	Węgry

Słowa kluczowe: najwyższe organy kontroli, wartość, kreowanie wartości publicznej, złożoność, 
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