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JACEK KOŚCIELNIAK

Międzynarodowa organizacja najwyż
szych organów kontroli (IntosaI), 
zgodnie z uchwalonym planem strategicz
nym obowiązującym do 2016 r., postawi
ła przed sobą cztery główne cele: 
1. opracowanie standardów dla najwyż
szych organów kontroli (nok). 
2. Budowanie potencjału nok. 
3. wymiana wiedzy.
4. stworzenie wzorcowej organizacji mię
dzynarodowej. 

Główną ideą 3. celu strategicznego – wy
miana wiedzy – w ramach którego Grupa 
robocza IntosaI ds. walki z korupcją 

i praniem Brudnych pieniędzy prowadzi 
aktywną działalność, jest zachęcanie naj
wyższych organów kontroli do współpracy 
i ciągłego doskonalenia. osiągną to dzięki 
dzieleniu się wiedzą, zapewnieniu stan
dardów i najlepszych praktyk prowadze
nia audytu, opracowaniu wytycznych au
dytu oraz badaniu zagadnień będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowa
nia i troski1. 

Zadaniem grupy jest promocja współ
pracy międzynarodowej pomiędzy najwyż
szymi organami kontroli, a także z innymi 
instytucjami o charakterze międzynarodo
wym w zakresie walki z korupcją i praniem 
brudnych pieniędzy (wprowadzeniem do 

Priorytetowe zadania grupy roboczej INTOSAI

Rola NOK w poprawianiu 
zarządzania aktywami publicznymi

Grupa robocza IntosaI do spraw walki z korupcją i praniem Brud
nych pieniędzy określiła kilka ogólnych zasad przewodnich skierowa
nych nie tylko do organów kontroli, ale również do organów wykonaw
czych zarządzających aktywami publicznymi. Zasady te są omówione 
w opracowywanym obecnie dokumencie dotyczącym wytycznych do 
poprawy dobrego zarządzania aktywami publicznymi, który jednocze
śnie wyjaśnia, jak należy je wdrożyć.

1 INTOSAI, Strategic Plan 2011–2016, październik 2010, s. 3.
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legalnego obrotu gospodarczego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegal
nych lub zabronionych źródeł). Celem jej 
działalności jest również określenie poli
tyki i strategii zwalczania tego procede
ru w ramach uprawnień organów kontro
li. aktualnie jednym z priorytetowych 
zadań jest sfinalizowanie prac nad doku
mentem zawierającym wytyczne do po
prawy dobrego zarządzania aktywami pu
blicznymi (Enhancing Good Governance 
for Public Assets. Guiding Principles for 
Implementation). Dokument ma być za
twierdzony przez kongres IntosaI 
w 2016 r. jako IntosaI GoV 9160. Za 
jego opracowanie odpowiedzialna jest, 
powołana w strukturze Grupy roboczej 
IntosaI ds. walki z korupcją i praniem 
Brudnych pieniędzy, podgrupa nr 1, której 
pracami kieruje najwyższa Izba kontroli. 
projekt wytycznych traktuje o roli i od
powiedzialności poszczególnych intere
sariuszy w zakresie poprawy dobrego za
rządzania aktywami publicznymi, w tym 
o roli krajowych organów kontroli. 

Grupa robocza, decydując się na opra
cowanie dokumentu, oprócz konieczności 
osiągnięcia celu strategicznego IntosaI 
wzięła również pod uwagę globalną sytu
ację gospodarczą będącą efektem świa
towego kryzysu finansowego, uznając, że  
zaistniała konieczność opracowania wy
tycznych określających rolę organów kon
troli we wzmocnieniu spójności, przejrzy
stości, odpowiedzialności i poprawie ładu 
organizacyjnego zarządzania aktywami 
publicznymi. 

Czerpiąc z doświadczeń międzynarodo
wych, grupa określiła kilka ogólnych zasad 
przewodnich (wraz z wyjaśnieniem, jak na
leży je wdrożyć) przeznaczonych nie tylko 

dla organów kontroli, ale również dla orga
nów wykonawczych zarządzających akty
wami publicznymi. wytyczne mają na celu 
pomoc w walce z korupcją przez określe
nie wymagań podstawowych w tym za
kresie, wsparcie w przeprowadzeniu oceny 
mocnych i słabych stron obecnych praktyk 
zarządzania aktywami publicznymi oraz 
wskazanie możliwości usprawnienia już 
istniejących systemów zrządzania.

przygotowanie wytycznych nie byłoby 
możliwe, gdyby członkowie podgrupy nie 
przeprowadzili wielu prac analitycznych, 
nie przestudiowali dostępnych materiałów 
publikowanych na świecie i w krajach człon
kowskich, nie dokonali analizy stanu praw
nego tematu podjętego do opisu. Członkowie 
podgrupy przeprowadzili również fachowe 
konsultacje i dyskusje, nierzadko czerpiąc 
wiedzę z doświadczeń organizacji między
narodowych, takich jak Bank Światowy, 
organizacja współpracy Gospodarczej 
i roz woju (oECD), Europejski Urząd ds. 
Zwalczania nadużyć Finansowych (olaF) 
czy Międzynarodowy Fundusz walutowy 
(MFw).

wytyczne zostały przedstawione w sze
ściu rozdziałach. w pierwszym, zatytu
łowanym „podstawowe warunki”, auto
rzy zdefiniowali pojęcia, systematyzując 
je odpowiednio w odniesieniu do podsta
wowych zagadnień będących przedmio
tem analizy. Dodatkowo opisano zakres 
i zasady dobrego zarządzania aktywami 
publicznymi, przywołując dobre prakty
ki w tym zakresie. szeroko opisano takie 
pojęcia, jak: rozliczalność/odpowiedzial
ność; aktywa/aktywa publiczne; zarządza
nie/dobre zarządzanie; integralność/jakość 
procesu zarządzania; interesariusz/użyt
kownik oraz przejrzystość.
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rozdział drugi, pod tytułem: „rola i obo
wiązki podmiotów w poprawie dobrego za
rządzania aktywami publicznymi”, określa 
obowiązki wszystkich zainteresowanych 
stron w dążeniu do dobrego zarządzania. 
tutaj autorzy odwołali się do wymagań 
dotyczących koordynacji i komunikacji 
krzyżowej pomiędzy oficjalnie zaintere
sowanymi stronami procesu zarządzania 
aktywami publicznymi. ocenili ich słabe 
i mocne punkty, opracowali listę ograni
czeń i niezbędnych kompetencji, wskazali  
również na konieczność podjęcia przy
szłych wyzwań w walce z korupcją i pra
niem brudnych pieniędzy.

trzeci rozdział – „ocena standardów 
dobrego zarządzania aktywami publiczny
mi” – wprowadza czytelnika w mechani
zmy i procedury, które mogą zostać wyko
rzystane przez zainteresowanych podczas 
dokonywania oceny i analizy ryzyka pro
cesów zarządzania mieniem publicznym, 
wskazuje ich podstawowe cechy oraz trud
ności. rozdział ten zawiera także informa
cje, jak zaangażować badane/kontrolowane 
jednostki w uczestnictwo w procesie dalsze
go rozwoju mechanizmów i wytycznych do 
poprawy zarządzania aktywami publiczny
mi. autorzy zwrócili również uwagę na ko
nieczność sprawnego działania służb audytu 
wewnętrznego/kontroli zarządczej w prze
ciwdziałaniu korupcji i praniu brudnych 
pieniędzy przez stosowanie ogólnie przy
jętych standardów audytu wewnętrznego. 
Zaakcentowali też znaczenie prowadzenia 
przez najwyższe organy kontroli polityki in
formacyjnej i podawanie do publicznej wia
domości rezultatów ich pracy. wskazana  
została przy tym rola nok w zakresie wni
kliwego analizowania informacji uzyskanych 
w trybie skarg i wniosków. 

Czwarty rozdział – „rola najwyższych 
organów kontroli w poprawianiu zarzą
dzania aktywami publicznymi” – przed
stawia działania, jakie powinny podejmo
wać organy kontroli w celu wzmacniania 
spójności, przejrzystości, odpowiedzial
ności i innych zasad dobrego zarządzania 
mieniem publicznym. autorzy opracowa
nia wyrazili pogląd, że jedną z najskutecz
niejszych metod w zwalczaniu korupcji 
i prania brudnych pieniędzy jest działal
ność niezależnych państwowych organów 
kontroli, ukierunkowana przede wszyst
kim na zapobieganie występowaniu nie
legalnych zjawisk. każda dobrze zaplano
wana i przeprowadzona kontrola/audyt  
powinna dać analityczny obraz działalno
ści organów publicznych, agencji rządo
wych i innych jednostek sektora publicz
nego, pokazujący dobre lub złe zastosowa
nie mechanizmów przeciwdziałających 
tym procesom oraz ocenić, czy doszło do 
poprawy na rzecz rzetelnego, przejrzyste
go i prawidłowego zarządzania mieniem 
publicznym. w rozdziale tym zdefinio
wano główne obszary zagrożeń, przedsta
wiono zasady postępowania oraz sposoby  
przeciwdziałania nielegalnym praktykom. 
Zwrócono uwagę na brak transparentno
ści postępowania organów publicznych 
w procesach stanowienia prawa, dowol
ność postępowania w trakcie procesów 
administracyjnych, nadmiar kompeten
cji będących w rękach jednej osoby spra
wującej urząd, słabości systemu kontroli 
wewnętrznej oraz szereg innych niepra
widłowości występujących w sferze ad
ministracji publicznej.

autorzy opracowania szczególną uwagę 
zwrócili na słabość systemu rachunkowo
ści, wskazali szereg zagadnień dotyczących 
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właściwego prowadzenia rachunkowości 
oraz sporządzania sprawozdawczości fi
nansowej. wzmocnienie systemu rachun
kowości jednostki przez aktywne stoso
wanie wewnętrznych procedur kontroli 
zarządczej procesów gospodarczych za
chodzących w trakcie bieżącej działalno
ści, zapewnienie przejrzystości ich prze
biegu oraz stworzenie systemu odpowie
dzialności na poszczególnych poziomach 
zarządzania – będzie sprzyjało ogranicze
niu możliwości wystąpienia nadużyć, ko
rupcji czy oszustwa. skuteczny system ra
chunkowości nakłada odpowiedzialność 
na kierownictwo jednostki za przygotowa
nie i przedstawienie dokładnych informa
cji sprawozdawczych, zaprezentowanych 
w odpowiednim czasie i w sposób zapew
niający jasny i rzetelny obraz sytuacji ma
jątkowej jednostki. sprawozdanie finan
sowe powinno być jednocześnie wolne od 
wszelkich wad i uchybień.

organy kontroli państwowej powinny 
zbadać funkcjonowanie systemu rachun
kowości i skupić uwagę na przyjętej przez 
jednostkę polityce prowadzenia ksiąg ra
chunkowych, metodach wyceny zapasów 
i rezerw, zobowiązań i należności, ustalo
nej metodzie aktualizacji wyceny majątku 
trwałego, amortyzacji aktywów trwałych, 
sposobie zarządzania kapitałem oraz na 
przepływach i prognozach finansowych.

najważniejszym źródłem informacji 
o działalności jednostki są jej sprawozdania 
finansowe. stanowią ważne źródło infor
macji dla inwestorów, decydentów i wielu 
innych użytkowników zarówno w sektorze 

prywatnym, jak i publicznym. Zawierają 
niezbędne dane wykorzystywane w pro
cesie decyzyjnym. Dzięki procedurze 
badania i zatwierdzania sprawozdania fi
nansowe powinny stanowić wiarygodne  
źródło informacji o stanie aktywów i zo
bowiązań jednostki. 

Z uwagi na obowiązek wynikający ze 
standardu IssaI 12402, celem badania 
sprawozdania finansowego jest ustalenie, 
czy jest ono zgodne z zastosowanymi zasa
dami rachunkowości oraz rzetelnie i jasno 
przedstawia sytuację finansową badanej 
jednostki. audytorzy powinni również 
ustalić, czy sprawozdanie finansowe jest 
wolne od oszustwa zdefiniowanego jako 
celowe wprowadzenie użytkownika spra
wozdania finansowego w błąd przez do
starczenie mu materiałów prezentujących 
sytuację finansową podmiotu w sposób 
odmienny od stanu faktycznego.

audytorzy muszą także sprawdzić, czy 
badane sprawozdanie finansowe zosta
ło sporządzone na podstawie prawidło
wo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz czy rzetelnie i jasno przedsta
wia wszystkie informacje istotne dla do
konania finansowej oceny działalności jed
nostki. powinni jednocześnie ocenić, czy 
jednostka zastosowała (czy też nie) niele
galne metody i techniki sporządzania spra
wozdań finansowych oraz czy zastosowała 
(czy też nie) rozmaite metody rachunko
wości kreatywnej (rozumianej jako wyko
rzystanie nielegalnych procedur rejestro
wania operacji gospodarczych).

2 ISSAI 1240 – Financial Audit Guideline The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of 
Financial Statements.
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w odniesieniu do bieżącej aktywności 
jednostki należy, zdaniem autorów opra
cowania, przeprowadzić badanie nastę
pujących zagadnień:
•	uznawanie wydatków (kosztów) i przy

chodów w odpowiednich okresach spra
wozdawczych; 

•	 zasady ustalania i obliczania amortyza
cji składników majątku trwałego (w tym 
określenie ekonomicznego okresu przy
datności do użycia danego składnika ma
jątku);

•	ujawnienia w zakresie utraty wartości 
majątku obrotowego – tworzenie odpi
sów aktualizujących ich wartość; 

•	 tworzenie i rozwiązywanie rezerw bi
lansowych;

•	księgowe (sprawozdawcze) ujęcie zaku
pu usług leasingowych; 

•	księgowe (sprawozdawcze) ujęcie wy
datków na ulepszanie środków trwa
łych; 

•	przyspieszone fakturowanie, sprzedaż 
karuzelową; 

•	 realizację procesów inwestycyjnych; 
•	prawidłowość klasyfikacji rozrachun

ków z obiorcami i dostawcami; 
•	 zbadać strukturę aktywów i pasywów 

pod względem pionowego przemiesz
czenia ich wartości (na przykład: prze
prowadzić badanie czy w porównaniu 
z latami ubiegłymi, nie nastąpiło świa
dome i celowe manipulowanie struk
turą wartości środków trwałych pole
gające na przeniesieniu części wartości 
środków trwałych z bilansowej pozy
cji „Środki trwałe” do pozycji „Środki 
trwałe w budowie”, czy też, w porów
naniu z ubiegłymi latami, nie nastąpi
ły istotnie zmiany w strukturze należ
ności długoterminowych a należności 

krótkoterminowych, czy, w porównaniu 
z latami ubiegłymi, nie nastąpiły istotne 
zmiany w strukturze zobowiązań krót
koterminowych a zobowiązań długoter
minowych oraz rozliczeń międzyokre
sowych kosztów). Działania te pozwolą 
albo przynajmniej pomogą ustalić, czy 
istnieje korupcja/oszustwo w tym ob
szarze i czy występuje podejrzenie pra
nia pieniędzy. 
piąty rozdział – „rola najwyższych orga

nów kontroli w zakresie wspierania dobrego 
zarządzania w obszarze zamówień publicz
nych” – odnosi się do kwestii dotyczących 
przygotowania i przeprowadzenia proce
sów zamówień publicznych. ponoszenie 
wydatków na zakup towarów ma zasto
sowanie nie tylko do wydatków na admi
nistrację, ale również na obronność kraju, 
ochronę porządku publicznego, ochronę 
zdrowia, kulturę, naukę i badania nauko
we, a zwłaszcza na rozwój infrastruktury. 
w związku z tym agencje publiczne czy
niące wydatki powinny starannie przygo
towywać proces zamówień publicznych, 
zwracając uwagę na to, że na rynku ist
nieje wiele firm, dla których sprzedaż to
warów i usług dla jednostek sektora pu
blicznego jest znacząca i często stanowi je
dyne źródło dochodu. taka sytuacja daje 
bowiem podstawę nieuczciwym oferen
tom do zastosowania nielegalnych praktyk 
w celu pozyskania kontraktu publicznego, 
w tym przez korumpowanie urzędników 
lub zastosowanie oszukańczych działań. 
Jednostka udzielająca zamówienia ma obo
wiązek przygotowania i przeprowadzenia 
procedury w sposób zapewniający zacho
wanie uczciwej konkurencji i równe trakto
wanie oferentów. pomimo gwarancji praw
nych, nie można wykluczyć nieuczciwych 
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praktyk w procedurze udzielania zamó
wienia. najwyższy organ kontroli powi
nien dokonać przeglądu i oceny systemu 
zamówień publicznych, z uwzględnieniem 
zasad przejrzystości i dobrego zarządza
nia procesem.

rozdział szósty – „prawo i regulacje” 
– jest bardzo krótki. autorzy stwierdza
ją w nim jednomyślnie, że IntosaI jest 
organizacją liczącą tak wielu członków, 
że sporządzenie listy wszystkich krajo
wych przepisów uczyniłoby tę listę na 
tyle obszerną, że w efekcie zaciemniłaby 
ona obraz całego dokumentu. Dlatego też 
grupa robocza zadecydowała, aby listy nie 
sporządzać, uznając przy tym, że krajowe 
przepisy wykonawcze stanowią podstawę 
działalności organów wyspecjalizowanych 
do walki z korupcją i praniem brudnych 

pieniędzy, a wytyczne mają tylko tę walkę 
wspomagać.

najwyższe organy kontroli z całego świa
ta wyraziły zainteresowanie wytycznymi 
i opowiadają się za ich publikacją. obecnie 
została zakończona faza konsultacji, w trak
cie których kraje członkowskie IntosaI 
zgłosiły wiele uwag podnoszących war
tość merytoryczną całego dokumentu. 
wszystko więc wskazuje na to, że doku
ment zostanie ostatecznie zaakceptowany 
przez członków IntosaI na kolejnym, 
zaplanowanym na 2016 r. kongresie naj
wyższych organów kontroli. 

oprac. Jacek kościelniak
radca prezesa NIK
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