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JOLANTA STAWSKA 

KATARZYNA KOPEĆ

Do przeprowadzenia przeglądu partner-
skiego Najwyższą Izbę Kontroli oraz Urząd 
Kontroli Państwowej Litwy (NAO) zapro-
sił prezes Państwowej Izby Obrachunkowej 
Węgier, László Domokos. Ocenie poddano 
dialog węgierskiego NOK z innymi insty-
tucjami państwowymi, uczelniami, or-
ganizacjami pozarządowymi, partnerami 
międzynarodowymi oraz obywatelami za 
pośrednictwem mediów.

Wprowadzenie
Państwowa Izba Obrachunkowa Węgier 
(Allami Szamvevoszek, ASZ) jest naczel-
nym organem kontroli Węgier, utworzo-
nym w 1989 r. Izbą kieruje prezes wraz 
z wiceprezesem. Prezesi wybierani są przez 

parlament na okres 12 lat z możliwością 
reelekcji. Od lipca 2010 r. tę funkcję pełni 
László Domokos. 

Izba podzielona jest na pięć sektorów: 
strategii kontroli, wsparcia kontroli, 
nadzoru kontroli, wsparcia techniczne-
go oraz dyrekcje. Każda dyrekcja składa 
się z Centralnego Departamentu Kontroli 
Finansów Pu blicznych oraz Departamentu 
Kontroli Samorządowej i Regionalnej. 
W ramach kompetencji przeprowadzają 
one kontrole zgodności z prawem, finan-
sowe oraz wykonania zadań z punktu wi-
dzenia legalności, celowości i skuteczności. 
Badają także poziom zagrożenia korupcją.

W 2011 roku zaszły zmiany w funkcjo-
nowaniu węgierskiego NOK. Obok zasad-
niczych zadań, przede wszystkim kontroli  
wykonania budżetu państwa oraz działal-
ności samorządów, przypisano jej nowe 
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kompetencje: analityczne oraz doradcze. 
Najważniejszą z nich jest opiniowanie pro-
jektu ustawy budżetowej. Bez tego par-
lament nie może rozpocząć debaty nad 
nowym budżetem. Prezes NOK jest 
też członkiem Rady Fiskalnej Państwa, 
która bierze udział w przygotowaniu usta-
wy budżetowej oraz współdecyduje o jej  
kształcie. 

Swoje raporty i sprawozdania ASZ prze-
kazuje parlamentowi. Zgodnie z celami 
przyjętymi w ustawie o Państwowej Izbie 
Obrachunkowej1, mają one być wiarygod-
nym źródłem informacji na temat wyko-
nania budżetu państwa, gospodarowania 
finansami publicznymi oraz zarządzania 
majątkiem narodowym. 

Węgierski NOK ma 19 delegatur, za-
trudnia ok. 600 osób, w tym ok. 80% 
stanowią kierownicy zespołów kontrol-
nych i kontrolerzy. W Izbie obowiązu-
ją standardy etyczne przyjęte podczas 
kongresu Międzynarodowej Organi-
zacji Najwyższych Organów Kontroli 
(INTOSAI) w 2010 roku. 

Rola przeglądu partnerskiego
W świetle międzynarodowych standardów 
kontroli drogą do poprawy jakości jest wy-
korzystanie zewnętrznej oceny funkcjo-
nowania. Tymczasem najwyższe organy 
kontroli powinny być niezależne od pod-
miotów kontrolowanych oraz chronione 
przed wpływami zewnętrznymi. Kwestią 

1 Act LXVI of 2011 on the State Audit Office of Hungary; <http://www.asz.hu/introduction/act-lxvi-of-
2011-on-the-sao/act-on-sao-july-2013.pdf>.

2 Deklaracja z Limy w sprawie zasad kontroli finansów publicznych; <https://www.nik.gov.pl/plik/id,2049.pdf>.
3 Na temat pojęcia i koncepcji przeglądu partnerskiego zob. L. Marcinkowski: Przegląd partnerski Urzędu 

Kontroli Państwowej Danii, „Kontrola Państwowa” nr 1/2007 oraz P. Banaś, J. Mazur: Przegląd partnerski 
NUK Słowacji, „Kontrola Państwowa” nr 4/2011.

niezwykle istotną dla NOK jest nieistnie-
nie porównywalnej instytucji na poziomie 
krajowym, co oznacza brak możliwości 
przeprowadzenia takiego przeglądu przez 
jakikolwiek podmiot z danego państwa, 
ale i rzetelnej oceny działania organu kon-
trolnego z zachowaniem gwarancji nieza-
leżności, określonych deklaracją z Limy2. 
Stąd idea wykorzystania przeglądu part-
nerskiego (peer review), czyli dokonywane-
go przez NOK z innych krajów. Wprawdzie 
każda instytucja kontrolna funkcjonuje 
w odmiennych realiach, jednakże wiele 
napotykanych przez nie problemów wy-
kracza poza polityczne granice państw. 
Standardy dotyczące metodyki i warsztatu 
pracy są na całym świecie bardzo zbliżone, 
przegląd partnerski stanowi zatem cenne 
źródło wiedzy, będąc jednocześnie oka-
zją do wymiany doświadczeń i wskazania 
najlepszych praktyk3.

Ocena dokonana przez inne NOK wpły-
wa na podniesienie jakości funkcjonowa-
nia instytucji kontrolnych, a praca zespołu 
przeglądowego przyczynia się do zdobycia 
dobrych doświadczeń przez instytucję do-
konującą przeglądu. 

Coraz większa popularność przeglądów 
partnerskich wynika także z poczucia od-
powiedzialności urzędu za jakość wyko-
nywanej pracy i jej efekty. 

Od lat aktywny udział w takich prze-
glądach bierze także Najwyższa Izba 
Kontroli. Kilkakrotnie na naszą prośbę 
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międzynarodowe zespoły audytorów prze-
prowadzały przeglądy partnerskie także 
w Najwyższej Izbie Kontroli4.

Zakres, cel i partnerzy przeglądu
Przegląd partnerski został przeprowadzo-
ny zgodnie z protokołem ustaleń podpi-
sanym przez najwyższe organy kontroli 
Węgier, Polski i Litwy oraz zespół audy-
torów. Celem przeglądu było wdrażanie 
strategii komunikacyjnej ASZ, w tym jej 
mocnych i słabych stron. 

Ocenie poddano dialog węgierskiego 
NOK z innymi instytucjami państwo-
wymi, urzędami, uczelniami, organiza-
cjami społecznymi, pozarządowymi oraz 
z obywatelami za pośrednictwem mediów. 
Dokonując oceny, zespół przeglądowy 
opierał się zarówno na Międzynarodowych 
Standardach Najwyższych Organów 
Kontroli (ISSAIs) określonych przez 
INTOSAI oraz doświadczeniach człon-
ków zespołu, szczególnie w dziedzinie 
dobrych praktyk. 

Zgodnie z  zasadami określonymi 
w ISSAI 205, pojęcie przejrzystości odnosi 
się do terminowego, rzetelnego, jasnego 
i odpowiedniego przekazania do wiadomo-
ści publicznej informacji o statusie, man-
dacie, strategii, działaniach, zarządzaniu 
finansami oraz efektywności NOK. 

Ponadto zasada ta odwołuje się do obo-
wiązku sprawozdawczości publicznej 
na temat ustaleń i wniosków z audytu 

4 B. Sułkowska: Przegląd partnerski w Najwyższej Izbie Kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 3/2007 oraz  
P. Banaś: Przegląd partnerski NIK w 2012 r. – podnoszenie jakości pracy NIK, „Kontrola Państwowa” nr 3/2013.

5 ISSAI 20 – Principles of transparency and accountability; <http://www.issai.org/en_us/site-issai/ 
issai-framework/2-prerequisites-for-the-functioning-of-sais.htm>.

6 ISSAI 5600 – Peer Review Guide;<http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/4-auditing-
guidelines.htm>.

i publicznego dostępu do informacji do-
tyczących NOK.

W trakcie dwóch wizyt studyjnych człon-
kowie zespołu przeglądowego zapoznawali 
się z wewnętrzną organizacją Izby, proce-
durami, wytwarzanymi dokumentami, 
w tym dokumentacją wybranych kontroli, 
uzyskali również opinie pracowników wę-
gierskiego NOK odpowiedzialnych za ten 
obszar oraz zainteresowanych podmiotów 
zewnętrznych. Łącznie zespół przeglądowy 
odbył ponad dwadzieścia spotkań, w tym 
dwanaście poza Izbą, przede wszystkim 
w parlamencie, wybranych urzędach cen-
tralnych, u beneficjentów środków publicz-
nych (publicznych i prywatnych). 

Zespół przeglądowy wziął także pod 
uwagę dokument z kompleksowego przeglą-
du wewnętrznego, opublikowany w 2015 r., 
obejmujący samoocenę realizacji założeń 
zewnętrznej strategii komunikacyjnej przez 
zespół pracowników ASZ. Dokument 
ten odnosi się do zmian wprowadzonych 
w Izbie w okresie czterech lat od wejścia 
w życie nowej ustawy o ASZ (2011–2014). 

Przegląd został przeprowadzony zgodnie 
z ISSAI 56006, a jego głównym celem była 
analiza kompleksowości zewnętrznej ko-
munikacji węgierskiego NOK. Założeniem 
raportu kończącego przegląd było przed-
stawienie bezstronnej zewnętrznej ana-
lizy wyników wdrażania nowej strate-
gii komunikacyjnej ASZ sformułowa-
nej w 2011 r. Głównym jej celem było 
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zwiększenie przydatności i skuteczności 
raportów oraz działań Izby przez lepszą 
komunikację z podmiotami zewnętrznymi, 
w tym kontrolowanymi, organami admi-
nistracji publicznej, wymiarem sprawie-
dliwości, mediami i obywatelami. ASZ 
założył, że poprawa komunikacji zewnętrz-
nej powinna przyczynić się do dobrego 
zarządzania w sferze publicznej, a także 
wzmocnić rolę instytucji jako głównego, 
wiarygodnego źródła informacji o wyni-
kach kontroli państwowej.

Uroczyste przekazanie raportu polsko-
-litewskiego zespołu węgierskim audyto-
rom odbyło się w maju 2016 r. w siedzibie 
Państwowej Izby Obrachunkowej Węgier 
w obecności kierownictwa i pracowni-
ków Izby7.

Ocena partnerska
Komunikacja, czyli przekazywanie i odbie-
ranie informacji to niewątpliwie strategicz-
na dziedzina aktywności każdej organizacji, 
a więc i najwyższego organu kontroli. Od 
jej jakości zależy postrzeganie instytucji 
na zewnątrz, szczególnie transparentności 
oraz zaufanie społeczne. 

Jakość komunikacji była ważna w niniej-
szym przeglądzie także w związku z celem, 
jaki ASZ postawiła sobie w nowej stra-
tegii – poprawą użyteczności raportów 
i w konsekwencji skuteczności działania 
całej instytucji.

Nie jest to zadanie oczywiste ani łatwe 
do zrealizowania, m.in. z uwagi na specy-
fikę i stopień skomplikowania informacji 
przekazywanych przez organy kontroli. 

7 Na stronie internetowej Państwowej Izby Obrachunkowej Węgier został opublikowany skrót raportu;   
<http://www.aszhirportal.hu/en/highlighted-news/peer-review-of-the-sais-of-poland-and-lithuania-at-the-sao>.

Zespół przeglądowy zwrócił uwagę wę-
gierskich kolegów na dwa istotne aspekty: 

 • dawne mechanizmy i sposoby komu-
nikowania już nie przynoszą pożądanych 
efektów;

 • umiejętne wykorzystanie nowych kana-
łów informacyjnych, chociażby mediów 
społecznościowych, pozwoli najwyższym 
organom kontroli brać udział w budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego; także za 
ich pośrednictwem NOK mogą docierać 
do szerokiego grona odbiorców, prezentu-
jąc rzetelną informację o stanie finansów 
publicznych.

Jednocześnie, w dążeniu do nowocze-
sności NOK nie mogą zagubić swojej misji 
− muszą dbać o autorytet urzędu i rzetelne 
wypełnianie zadań instytucji kontrolnej. 
Dlatego największym wyzwaniem jest zna-
lezienie równowagi między specyfiką pracy 
i powagą instytucji, a oczekiwaniami spo-
łeczeństwa informacyjnego. 

Wyniki zaprezentowanego raportu po-
kazały, że Państwowa Izba Obrachunkowa 
Węgier prowadzi otwartą komunikację ze 
społeczeństwem. Zespół przeglądowy do-
cenił aktywność Izby, służącą uczynieniu 
dialogu skutecznym. Wyróżniono także 
najwyższy poziom zaangażowania wszyst-
kich pracowników w realizowanie nowej 
strategii komunikacyjnej Izby oraz dobór 
i odpowiednie wykorzystanie narzędzi.

Wdrażana strategia komunikacji ze-
wnętrznej ASZ jest wyraźnie spójna, nowo-
czesna. NOK Węgier opracował i wdraża 
profesjonalny i skuteczny system komuni-
kacji, adekwatny do jego misji i strategii, 
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a także dostosowany do nowej ustawy 
o ASZ. W opinii zespołu przeglądowego 
umożliwia to przekazywanie niezbędnych 
informacji o Izbie i stosowanych procedu-
rach. Służy umacnianiu jej wizerunku jako 
transparentnej i wiarygodnej instytucji 
cieszącej się szacunkiem.

W raporcie odniesiono się do działań 
komunikacyjnych wobec grup, które są 
ich adresatami:

 • członków parlamentu,
 • ministrów i ich pracowników odpowie-

dzialnych za realizację zadań publicznych,
 • podmiotów, zarówno publicznych, jak 

i prywatnych, korzystających ze środków 
publicznych,

 • mediów,
 • społeczeństwa,
 • innych organów kontroli, rewizji, orga-

nów ścigania etc.,
 • partnerów zagranicznych, w tym przede 

wszystkim innych NOK.

Komunikacja z adresatami strategii
Kontakty z parlamentem

W swojej strategii komunikacyjnej ASZ 
postawił sobie za cel skuteczne wspiera-
nie parlamentu w pracach legislacyjnych. 
Dokłada starań, aby przekazywane wyniki 
kontroli były dla posłów głównym źró-
dłem wiarygodnych informacji o wyda-
waniu środków publicznych. Pracuje nad 
jak najlepszymi kontaktami z komisjami 
oraz posłami Zgromadzenia Narodowego, 
dążąc do zapewnienia wykorzystania ra-
portów z kontroli w bieżących pracach 
legislacyjnych. 

ASZ, dzięki dostępowi do sieci informa-
tycznej Zgromadzenia Narodowego, nie-
mal na bieżąco przesyła informacje o kon-
trolach. Dzięki temu parlamentarzyści 

mają bezpośredni dostęp do dokumentów 
w możliwie najkrótszym czasie. W ocenie 
zespołu przeglądowego stanowi to dobrą 
praktykę.

Kolejną dobrą praktyką jest systema-
tyczna prezentacja wyników kontroli 
z wykorzystaniem możliwości wizuali-
zacji graficznej, co czyni raporty czytel-
niejszymi i łatwiejszymi w odbiorze. Jest 
to szczególnie istotne, ponieważ w ostat-
nich latach ASZ znacznie zwiększyła liczbę 
raportów kontrolnych. Tym samym Izba 
musi stawić czoło wyzwaniu, jakim jest 
coraz trudniejsze zwrócenie uwagi posłów 
na przekazywane informacje. 

W trakcie spotkań z członkami zespo-
łu przeglądowego posłowie podkreślali 
otwartość pracowników ASZ i doceniali 
ich profesjonalizm. 

Niewątpliwie wpływ na bardzo dobre 
zrozumienie i wypracowanie najlepszych 
praktyk w kontaktach z parlamentem ma 
to, że obecny prezes ASZ zdobył także 
bogate doświadczenia jako poseł, a więc 
bardzo dobrze rozumie specyfikę pracy 
parlamentarnej. Wydaje się to mieć kluczo-
we znaczenie dla utrzymania regularnych 
i skutecznych kontaktów ASZ z komisjami 
parlamentarnymi i ich członkami.

Kontakty z organami ścigania

Zgodnie z wymogami prawa ASZ jest zo-
bowiązany powiadomić prokuraturę, jeśli 
w toku kontroli powstanie uzasadnione 
podejrzenie popełnienia przestępstwa. 
Ta ma 60 dni na odpowiedź o wszczęciu 
lub odmowie wszczęcia postępowania. 
Często jednak taka informacja nie jest 
w ogóle przekazywana, chociaż w ponad 
połowie przypadków nie dochodzi nawet 
do podjęcia postępowania wyjaśniającego. 
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Tymczasem wiedza na ten temat może 
mieć wpływ na dalsze postępowanie kon-
trolne w odniesieniu do danego podmiotu.

Zespół przeglądowy wyraził opinię, że 
podejście ASZ do współpracy z prokuraturą 
mogłyby być bardziej aktywne. Szczególnie 
istotna wydaje się dbałość o skuteczność po-
dejmowanych działań. Z punktu widzenia 
ASZ, ważne jest posiadanie jak najpełniej-
szej wiedzy o wszystkich okolicznościach 
odmowy wszczęcia postępowania lub in-
nych rozstrzygnięciach. 

Ocena poszczególnych przypadków po-
pełnienia czynów zabronionych jest ważna 
także dla praktyki przyszłych badań kon-
trolnych ASZ. Zespół podał tu przykład 
dobrej praktyki Najwyższej Izby Kontroli 
dotyczący porozumienia o współpracy 
z prokuraturą, funkcjonującego jako wspar-
cie rozwiązań ustawowych. Takie porozu-
mienie, obejmujące wymianę informacji, 
ale także np. wspólne szkolenia, buduje 
podstawy lepszej komunikacji i zrozumie-
nia pomiędzy instytucjami. 

Podjęta w ostatnich latach współpraca 
pomiędzy ASZ i prokuraturą dotycząca 
wykrywania korupcji, to w ocenie zespo-
łu przeglądowego dowód, że na tym polu 
jest jeszcze miejsce na kolejne inicjatywy. 

Dialog z kontrolowanymi

W ASZ odbywa się z wykorzystaniem ta-
kich narzędzi, jak Internet i poczta elek-
troniczna. Daje to szeroki dostęp do infor-
macji o Izbie i jest realizacją standardów 
transparentności i jawności działania.

Sposób przekazywania i pobierania in-
formacji od podmiotów kontrolowanych 
jest ściśle uregulowany w procedurze, 
przy czym ASZ przywiązuje wielką wagę 
do obiektywizmu i bezstronności takiej 

komunikacji. Kontrolerzy dokładają starań, 
aby wszechstronnie i szczegółowo udoku-
mentować postępowanie kontrolne, a jed-
nocześnie zapewnić możliwie największą 
jego przejrzystość.

Na wstępnym etapie kontrolerzy uzysku-
ją dużo danych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Pierwszym komunikatem 
skierowanym do kontrolowanego podmio-
tu jest zwykle listowne powiadomienie 
o rozpoczęciu audytu. Może być także 
przekazane osobiście lub telefonicznie.

Podczas kontroli w jednostce najczęściej 
(poza pierwszym spotkaniem) zdecydo-
wanie dominuje kontakt elektroniczny 
– w ten sposób dostarczane są dokumen-
ty i przekazywane informacje zwrotne. 
Odbywają się także osobiste spotkania lub 
rozmowy z kontrolowanymi, ale nie jest 
to częstą praktyką. 

Na tym etapie komunikacja z pracow-
nikami kontrolowanych podmiotów jest 
ograniczona do ustalenia i wyjaśnienia 
stanu faktycznego. 

Komunikacji elektronicznej z pracow-
nikami kontrolowanych podmiotów służy 
tzw. adres funkcjonalny e-mail, obsługi-
wany w ASZ przez jedną lub więcej osób 
wykonujących daną funkcję w procesie 
kontroli. Bieżące wyniki badań nie są 
przekazywane jednostce, ale  ujawnia-
ne dopiero na etapie opracowywania 
raportu. 

Po badaniach bezpośrednich i przeka-
zaniu wstępnego raportu pokontrolnego, 
przed jego publikacją, badana jednost-
ka ma możliwość przedstawienia uwag. 
Papierowa kopia raportu jest przesyłana 
za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 
Komentarze kontrolowanego są odsy-
łane do ASZ także w formie pisemnej. 
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O publikacji raportu kontrolowany jest 
powiadamiany także poprzez e-mail.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, koń-
cowe raporty pokontrolne nie są uzgad-
niane z badaną jednostką, nie odbywa się 
też żadne finalne spotkanie. Podmiot kon-
trolowany dowiaduje się czy jego uwagi 
zostały uwzględnione dopiero po opubli-
kowaniu raportu. 

W fazie wykorzystania wyników audytu 
(utilisation stage), jednostka kontrolowa-
na przedkłada ASZ plan działania (action 
plan) oparty na ustaleniach i zaleceniach, 
który Izba musi zaakceptować. Proces ten 
trwa zwyczajowo ok. 3 tygodni, chociaż 
zdarza się, że znacznie dłużej; w skrajnej 
sytuacji praca nad planem zakończona ak-
ceptacją ASZ trwała 2,5 roku. 

Spotkania członków zespołu przeglądo-
wego z przedstawicielami kontrolowanych 
podmiotów pozwoliły na stwierdzenie, że 
byli oni o wiele bardziej zadowoleni z ko-
munikacji z ASZ w początkowej fazie audy-
tu, kiedy miały miejsce pierwsze, osobiste 
spotkania. Ta forma dawała przedstawicie-
lom badanej jednostki możliwość zadawa-
nia pytań i pozwalała wyjaśnić wszystkie 
wątpliwości. W ocenie zespołu przeglą-
dowego przyczyniało się to do lepszego 
zrozumienia procesu kontroli i sprzyja-
ło atmosferze współpracy. Kontrolowani 
szczególnie mocno podkreślali brak dialogu 
w ostatniej fazie, gdy przekazanie raportu 
oraz uwag i komentarzy do niego odby-
wa się wyłącznie pisemnie, bez spotkania 
i możliwości rozmowy. 

Przykłady działań, z jakimi spotkali się 
audytorzy z zespołu przeglądowego poka-
zały, że dobra, bieżąca komunikacja z kon-
trolowanymi może odbywać się z dwu-
stronną korzyścią. Zespół przeglądowy 

zwrócił uwagę, że wymiana pism jest pro-
cesem znacznie bardziej czasochłonnym, 
niż osobista rozmowa podczas formalnie 
zorganizowanego spotkania. To ostatnie 
pozwala m.in. na szybkie reagowanie także 
w przypadku zmiany stanu faktycznego, 
zmniejsza również ryzyko niejasnego prze-
kazu. Zwiększa przy tym poczucie zaan-
gażowania kontrolowanych. 

W opinii zespołu przeglądowego ASZ 
może rozważyć zastosowanie bardziej 
bezpośredniego podejścia do sposobu ko-
munikowania się na wszystkich etapach 
kontroli, nie tylko na etapie jej inicjowa-
nia. Może to okazać się zarówno bardziej 
skuteczne, jak i mniej czasochłonne, choć 
niewątpliwie wiąże się z większym oso-
bistym zaangażowaniem poszczególnych 
kontrolerów. 

Z drugiej strony, daje możliwość sko-
rzystania przez ASZ z fachowej wiedzy 
specjalistycznej pracowników jednostek 
kontrolowanych i prawdopodobnie skróci 
procedurę kierowania uwag i uzgadniania 
planu działania po zakończeniu badań. 

Powyższe nie oznacza, że zespół prze-
glądowy zalecał jakiekolwiek negocjacje 
dotyczące wyników i zaleceń pokontrol-
nych, które byłyby niezgodne z prawem 
i standardami; chodziło o zaangażowanie 
obu stron w bezpośredni dialog dla lepsze-
go wzajemnego zrozumienia, a tym samym 
bardziej skutecznego wdrażania zaleceń. 

Zespół przeglądowy zwrócił także 
uwagę, że rozwinięta, dobrze zorgani-
zowana wymiana informacji za pomo-
cą nowoczesnych narzędzi, prowadzona 
w imię jak najwyższego obiektywizmu 
i legalizmu, niesie ryzyko odpersonali-
zowania kontaktów. Stąd rekomendacja, 
aby nie rezygnować z kontaktu osobistego 
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z kontrolowanym, a nawet poświęcić mu 
więcej czasu. Chodzi o to, aby budować 
jego wiedzę i świadomość kolejnych działań 
kontrolnych, pomóc w rozumieniu proce-
dur i następstw kontroli – w imię zasady 
kontradyktoryjności, skuteczności oddzia-
ływania, jak również budowania dobrego 
wizerunku Izby.

Komunikacja z mediami i obywatelami 

Rok 2015 r. był ostatnim okresem realizacji 
nowej, czteroletniej strategii komunika-
cyjnej ASZ. Główne jej cele to zwiększe-
nie przydatności informacji kierowanej do 
adresatów, w tym dziennikarzy i obywa-
teli, a także przyczynianie się do dobrego 
zarządzania środkami publicznymi. ASZ 
chce być też głównym źródłem informacji 
o kontrolach. 

Zespół przeglądowy zwrócił uwagę, 
iż zgodnie ze standardem ISSAI 20: 
„Głównym wyzwaniem dla wszystkich 
NOK jest promowanie lepszego zrozumie-
nia ich różnych ról i zadań w społeczeń-
stwie, wśród opinii publicznej i admini-
stracji. [...] Powinny one również otwarcie 
komunikować się z mediami i innymi za-
interesowanymi stronami i być widoczne 
na arenie publicznej”. Opracowanie sku-
tecznych sposobów przekazywania obywa-
telom wiadomości w przejrzystej i atrak-
cyjnej formie, a jednocześnie utrzymanie 
aktualnego przekazu w szybko zmienia-
jącym się świecie jest więc wyzwaniem 
również dla węgierskiego NOK. 

Głównymi formami komunikacji ASZ 
z mediami i opinią publiczną są strony in-
ternetowe, raporty, artykuły i konferencje 
prasowe. W opinii zespołu przeglądowego 
obszar kontaktów z mediami był bardzo do-
brze zarządzany. Na uznanie zasługiwała 

tu zarówno aktywność całego zespołu, jak 
i doskonały dobór narzędzi oraz ich wyko-
rzystanie w sposób, który zapewniał skutecz-
ność przekazu. W konsekwencji wszystko, 
co ASZ chciał za pośrednictwem mediów 
przekazać obywatelom, było dostępne dla 
dziennikarzy w odpowiedniej formie i czasie. 

Dostępność i czytelność  
raportów pokontrolnych
Zespół przeglądowy docenił wysiłki ASZ 
zmierzające do poprawy układu treści ra-
portów pokontrolnych, w szczególności 
nową formę graficzną i przykłady wizu-
alizacji wyników kontroli, które sprawi-
ły, że te stały się bardziej przejrzyste, in-
teresujące i przyjazne dla czytelników. 
Zmniejszono także ich objętość. Nie 
ulega wątpliwości, że to dobre metody, 
aby przyciągnąć uwagę i skutecznie prze-
kazać informacje.

Konferencje prasowe
ASZ organizuje wiele konferencji praso-
wych, w tym konferencje on-line. Traktuje 
je jako jedną z głównych form realizacji 
strategii komunikacyjnej, która ma pomóc 
utrzymać stały i bezpośredni kontakt 
z podmiotami kontrolowanymi, mediami 
i obywatelami. To dostępne dla wszystkich 
i proste narzędzie umożliwiające poznanie 
wyników kontroli ASZ. 

Za dobrą praktykę zespół przeglądowy 
uznał zapraszanie przedstawicieli kontrolo-
wanych instytucji na konferencje prasowe 
poświęcone wynikom kontroli. 

Analizując sposób organizacji konfe-
rencji prasowych oraz ich efekty, zespół 
przeglądowy zwrócił uwagę węgierskich 
kolegów na konieczność stałego doskonale-
nia języka przekazu. Działania i procedury 
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najwyższych organów kontroli z reguły są 
opisane bardzo hermetycznym, urzędo-
wym językiem, takim też kontrolerzy 
często komunikują się z kontrolowany-
mi. Stwarza to ryzyko niezrozumienia 
przekazu, a nawet jego zniekształcenia. 
Stąd też zespół sformułował rekomendację 
dotyczącą ogromnej wagi, jaką Izba musi 
przykładać do języka używanego w komu-
nikacji zewnętrznej, tak aby dostosować 
go do sytuacji i możliwości odbiorcy. 

Wykorzystanie Internetu
Media elektroniczne to dla instytucji pu-
blicznych wciąż stosunkowo nowa, cha-
rakteryzująca się niespotykaną wcześniej 
szybkością, zasięgiem i nowymi tech-
nikami przekazu, forma komunikacji. 
Przygotowywanie nowych kanałów in-
formacyjnych i opracowywanie strate-
gii komunikowania, odpowiadających na 
wyzwania takich platform jak Facebook, 
YouTube, czy Tweeter to obecnie koniecz-
ność. W społeczeństwie informacyjnym, 
które otwarcie kwestionuje, pyta i dysku-
tuje, nieobecna w mediach społecznościo-
wych instytucja nie istnieje.

Zespół przeglądowy zwrócił więc uwagę 
na zapisane w nowej strategii komunika-
cyjnej plany ASZ związane z zaangażowa-
niem w niedalekiej przyszłości w media 
społecznościowe. Dla instytucji kontrol-
nych, o tak specyficznym, a nawet wręcz 
trudnym do zrozumienia dla przeciętne-
go obywatela profilu działania, nie jest to 
zadanie proste. Dokonując przeglądu ze-
spół zidentyfikował łącznie pięć aktyw-
nych stron internetowych węgierskiego 
NOK: oficjalna strona ASZ (plus strona 
internetowa w języku angielskim), por-
tal ASZ wiadomości (rodzaj blogu), portal 

naukowy oraz strona Prezesa ASZ. Każda 
z nich była adresowana do innej grupy od-
biorców. W opinii zespołu przeglądowego 
było to rozwiązanie zarazem innowacyj-
ne i ryzykowne. Zdaniem zespołu zain-
teresowany najczęściej oczekuje pełnej 
informacji na jednej stronie interneto-
wej instytucji publicznej. Większa liczba 
stron stwarza ryzyko dezorientacji odbior-
cy. Dezorientację mogło pogłębiać to, że 
żadna z nich nie miała wyraźnie wskaza-
nego statusu strony głównej. W efekcie 
te same (lub podobne) informacje mogły 
być opublikowane równolegle na więcej 
niż jednej stronie ASZ, co potęgowało ry-
zyko braku kontroli nad ich aktualnością, 
rozproszenia, a czasem − nadmiaru infor-
macji, zwłaszcza że były one różnej wagi.  
Zespół przeglądowy wyraził pogląd, że 
w świecie olbrzymiego natłoku informacji 
elektronicznej warto rozważyć ogranicze-
nie gromadzenia i przekazywania infor-
macji w różnych miejscach, na rzecz ich 
odpowiedniej formy i jakości.

Zwrócono także uwagę, że uprawnienia 
do publikowania wiadomości na stronach 
internetowych ASZ posiadała znaczna 
grupa pracowników. Celem takiego roz-
wiązania było zaangażowanie jak najwięk-
szej liczby osób w proces komunikacji ze-
wnętrznej i tym samym spowodowanie, 
aby poczuli się współodpowiedzialni za 
wizerunek instytucji. Doceniając takie po-
dejście, zespół przeglądowy zwrócił uwagę 
na towarzyszące mu zagrożenia. Wskazał 
przede wszystkim na brak kontroli nad 
jednolitością przekazu i publikowanymi 
treściami oraz jakością wykorzystywane-
go języka. Ten ostatni aspekt często był 
podnoszony podczas spotkań i dyskusji 
zespołu przeglądowego – wiązała się z nim 
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rekomendacja zapewnienia pracownikom 
ASZ odpowiednich szkoleń dotyczących 
języka komunikacji zewnętrznej.

Komunikacja z partnerami zagranicznymi
Dokonujący przeglądu członkowie zespołu 
pracują dla instytucji, które także należą 
do tej grupy zainteresowanych podmio-
tów. Wyrazili opinię, że w ostatnich la-
tach zwiększyła się widoczność ASZ na 
forum międzynarodowym, także dzięki 
skutecznej polityce komunikacji w tym 
obszarze. Sprzyja temu na bieżąco aktu-
alizowana strona anglojęzyczna ASZ, na 
której publikowane są najważniejsze in-
formacje o wynikach kontroli. Aktywność 
i profesjonalizm Izby widoczne są w trak-
cie współpracy z najwyższymi organami 
kontroli, przy czym jej niewątpliwym fi-
larem jest osobiste zaangażowanie prezesa 
ASZ w wiele podejmowanych projektów 
i działań. Zauważają to partnerzy między-
narodowi, doceniając wielką wagę, jaką 
węgierski NOK przywiązuje do współ-
pracy międzynarodowej.

Podsumowanie
Ograniczenie, wobec unikalności instytu-
cji, do samooceny stwarza ryzyko, że zaan-
gażowani w nasze zadania, realizację misji 
i strategii, tracimy krytyczne spojrzenie. 
Bardzo przydatne może więc być zapro-
szenie do oceny naszych działań bliźniaczej 
instytucji innego kraju. Podkreślić należy 
przy tym, że przegląd partnerski jest przed-
sięwzięciem opartym na zasadzie równości 
i partnerstwa stron. Nie ma na celu krytyki 
czy oceny, odbywa się w atmosferze wza-
jemnego dialogu. Służy przyjaznemu, ale 

obiektywnemu spojrzeniu na instytucję. 
Ma też dostarczyć argumentów do dys-
kusji, co warto jeszcze zrobić, aby lepiej 
funkcjonowała.

Raport, który został przekazany kierow-
nictwu ASZ nie zawierał gotowych pro-
pozycji działań – był zbiorem spostrzeżeń 
i rekomendacji, dzięki którym, w opinii 
zespołu przeglądowego, można ewentual-
nie stworzyć nowe, jeszcze lepsze rozwią-
zania. Sformułowano je z poszanowaniem 
charakteru i odrębności instytucji.

Członkowie zespołu przeglądu partner-
skiego byli pod dużym wrażeniem działań 
komunikacyjnych i relacji ASZ z partnera-
mi zewnętrznymi. Szczególnie pozytywne 
wrażenie wywarło osobiste zaangażowanie 
osób związanych z tworzeniem tej strate-
gii i czuwających nad jej realizacją. Bardzo 
dużym atutem było także widoczne otwar-
cie na potencjalne zmiany i usprawnienia. 
Praca nad budową wizerunku węgierskiego 
NOK, co wynikało ze wszystkich odby-
tych przez zespół spotkań, zyskała wielką 
aprobatę. Ze zrozumieniem przyjmuje się 
tam, że to niekończący się proces zmian 
dokonywanych z zaangażowaniem, otwar-
tością i wyczuciem. Najwyższemu orga-
nowi kontroli Węgier i jego pracownikom 
− w opinii zespołu − bardzo dobrze się 
to udaje.
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