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Prezes Najwyższej Izby KoNtrolI

Szanowni Państwo!

Z ogromną radością przyjąłem zaprosze
nie władz Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w krakowie do wygłoszenia wykładu 

na wydziale Zarządzania i komuni ka
cji społecznej. wydział ten corocznie 
kształci kilka tysięcy studentów w za
kresie zarządzania, polityki społecznej, 
eko nomii, dziennikarstwa i komuni
kacji społecznej oraz psychologii i uzy
skał, uchwałą prezydium polskiej komisji 
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Wykład dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rola NIK w usprawnianiu 
funkcjonowania państwa
najwyższa Izba kontroli bada i ocenia prawidłowość procesu planowa
nia zadań publicznych oraz sprawowania kontroli przez powołane do 
tego instytucje publiczne. sprawdza między innymi, czy przy konstru
owaniu planu wykorzystano właściwe dane, czy dokonywano korekty 
celów określonych w planach zgodnie z wymaganiami stawianymi przez 
zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i  zewnętrzne. Znaczenie 
nIk dla działania państwa należy zatem rozpatrywać przez pryzmat 
funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontro
lowania, jak również przez pryzmat sprawności.
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akre dytacyjnej1, ocenę wyróżniającą w ob
szarze nauk humanistycznych. wiem, że 
w ramach zajęć dydaktycznych studen
ci mają okazję studiować problematy
kę kontroli i audytu. kształcą się zatem 
w krakowie przyszli kontrolerzy. 

przybyłem na najstarszy w  polsce 
i jeden z najstarszych w Europie uni
wersytet, który w 2014 r. świętuje swoje  
650lecie. 

warto nieustannie przypominać, zwła
szcza studentom, że gdy w 1364 r. król 
kazimierz wielki uzyskał po latach sta
rań zgodę papieża na założenie uniwersy
tetu w krakowie, stał się on drugim, po 
powstałym w 1348 r. w pradze, uniwer
sytetem w środkowej Europie. 

od samego początku swojego istnie
nia krakowscy naukowcy wnosili istot
ny wkład w wyjaśnianie różnorodnych  
zjawisk. to tu w latach 1491–1495 stu
diował Mikołaj kopernik, a rektor uni
wersytetu, stanisław ze skarbimierza2 
sformułował teorię wojny sprawiedliwej 
(De bello iusto) i do dziś zaliczany jest do 
grona twórców międzynarodowego prawa 
publicznego. Był on także zwolennikiem, 
sięgającej starożytnej Grecji, koncepcji 

państwaorganizmu3 (corpus regni), któ
rego funkcjonowanie uzależnione było od 
prawidłowej współpracy poszczególnych 
jego elementów. 

przytoczyłem poglądy stanisława ze skar
bimierza, nawiązujące nieprzypadko wo  

1 Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej nr 314 z 6.06.2013 r. Ocena wyróżniająca w za-
kresie: strategii rozwoju, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, zasobów kadrowych, 
materialnych i finansowych oraz wewnętrznych przepisów normujących proces zapewnienia jakości  
kształcenia.

2 Zmarły w 1431 r.
3 Platon, Arystoteles.
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do Cycerona, seneki i średniowiecznego 
myśliciela Jana z salisbury4. państwo to ma
krostruktura, to organizacja, którą znany 
polski prakseolog tadeusz kotarbiński de
finiował jako pewien rodzaj całości, któ
rej wszystkie składniki współprzyczyniają 
się do powodzenia całości5. organizacja to 
także system, na co zwracali uwagę między 
innymi ludwig von Bertalanffy, Fremont 
kast, James Erwin rosenzweig czy pol
scy teoretycy zarządzania Jan lichtarski 
i andrzej koźmiński6. 

Szanowni Państwo!

Zanim przejdę do wykładu przypomnę, że 
najwyższa Izba kontroli w lutym 2014 r. 
obchodziła rocznicę swego powołania 
– dziewięćdziesiątą piątą. najwyższa Izba 
kontroli państwa została utworzona 7 lute
go 1919 r., a zatem zaledwie kilka miesięcy 
po odzyskaniu niepodległości, dekretem 
naczelnika państwa Józefa piłsudskiego. 
tradycje polskiej kontroli państwowej się
gają oczywiście głębiej – roku 1591, kiedy 
to utworzono trybunał skarbowy, spra
wujący jurysdykcję nad skarbowością po
spolitą7. 

pozycję ustrojową, zadania i zakres 
kompetencji kontrolnych współczesnej 
nIk określa ustawa zasadnicza z 2 kwiet
nia 1997 r. i ustawa z 23 grudnia 1994 r. 
o najwyższej Izbie kontroli. 

najwyższa Izba kontroli jest naczelnym 
organem kontroli państwa, podległym 
sejmowi, działającym na zasadzie kole
gialności. Jak stanowi art. 203 konstytucji 
rp, kontroluje działalność organów admi
nistracji rządowej, narodowego Banku 
polskiego, państwowych osób prawnych 
i innych państwowych jednostek organi
zacyjnych z punktu widzenia legalności,  
gospodarności, celowości i rzetelności. nIk 
może kontrolować działalność organów sa
morządu terytorialnego, komunalnych osób 
prawnych i innych komunalnych jednostek 
organizacyjnych z punktu widzenia legal
ności, gospodarności i rzetelności. Może 
również kontrolować pod względem legal
ności i gospodarności działalność innych 
jednostek organizacyjnych i podmiotów 
gospodarczych w zakresie, w jakim wyko
rzystują one majątek lub środki państwo
we lub komunalne oraz wywiązują się z zo
bowiązań finansowych na rzecz państwa.

wyniki naszej pracy są prezentowane 
opinii publicznej, decydentom, a nasze 
podstawowe obowiązki wobec sejmu okre
śla art. 204 konstytucji rp. najwyższa Izba 
kontroli przedkłada sejmowi: 1) analizę 
wykonania budżetu państwa i założeń po
lityki pieniężnej; 2) opinię w przedmiocie 
absolutorium dla rady Ministrów; 3) in
formacje o wynikach kontroli, wnioski 
i wystąpienia, określone w ustawie o nIk. 

4 W XII-wiecznym dziele Policraticus sive de nugis curialium.
5 T. Kotarbiński: Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław – Warszawa 1975, s. 74; Z. Dobrowolski: 

Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki i metod, PWSZ, Sulechów 2008, s. 11.
6 A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001, s. 703. 

W podejściu systemowym organizacja to zespół wzajemnie powiązanych elementów funkcjonujących jako 
całość, w którym nakłady w procesach transformacji przekształcają się w wyniki. Te z kolei w następstwie 
sprzężenia zwrotnego oddziałują na nakłady.

7 Zob. < http://www.nik.gov.pl/o-nik/historia-nik/tradycje-kontroli-panstwowej.html>; dostęp: 14.09.2014 r.
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ponadto najwyższa Izba kontroli przed
stawia sejmowi coroczne sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

organizację wewnętrzną najwyższej 
Izby kontroli regulują dwa dokumenty: sta
tut nadany zarządzeniem Marszałka sejmu 
oraz zarządzenie prezesa nIk z 29 sierp
nia 2011 r. wraz z późniejszymi zmiana
mi. Drugi dokument, oprócz szczegółowej  
organizacji wewnętrznej Izby, określa wła
ściwości poszczególnych departamentów, 
delegatur nIk i biur.

Szanowni Państwo!

rolę najwyższej Izby kontroli w usprawnia
niu funkcjonowania państwa można rozpa
trywać z perspektywy nauk o zarządzaniu.  
Jest to uzasadnione, gdyż kontrolowanie 
stanowi przedmiot zainteresowania tej 
dyscypliny naukowej, jako jedna z klasycz
nych – według Henriego Fayola – funk
cji zarządzania8. kontrolowanie stanowi 
etap nieodłączny cyklu działania zorgani
zowanego. Dostrzegł to nie tylko Henri 
louis le Chatelier, lecz także polski uczo
ny karol adamiecki9. 

najwyższa Izba kontroli bada i ocenia 
prawidłowość procesu planowania zadań 
publicznych. sprawdzamy między inny
mi, czy przy konstruowaniu planu wyko
rzystano właściwe dane, czy dokonywa
no korekty celów określonych w planach 

zgodnie z wymaganiami stawianymi 
przez zmieniające się uwarunkowania we
wnętrzne i zewnętrzne. analizujemy po
ziom zorganizowania instytucji, co pozwa
la na wprowadzanie niezbędnych korekt 
w podziale zadań, uprawnień i odpowie
dzialności między poszczególne składowe  
instytucji, a także między organizacja
mi. Diagnozujemy poziom oddziaływa
nia czynników mających zapewnić zgod
ność zachowań z oczekiwaniami. w ten 
sposób funkcja kontrolowania powiąza
na jest z funkcją motywowania. Badamy 
i oceniamy prawidłowość sprawowania 
kontroli przez powołane do tego instytu
cje publiczne10. 

Znaczenie nIk dla działania państwa 
należy zatem rozpatrywać przez pryzmat 
funkcji zarządzania: planowania, organizo
wania, motywowania i kontrolowania, jak 
również przez pryzmat sprawności, którą 
polski prakseolog tadeusz kotarbiński 
zdefiniował jako ogół walorów praktycz
nych działania, czyli ocenianych pozytyw
nie jego cech. walorami tej sprawności, 
według tadeusza kotarbińskiego, Jana 
Zieleniewskiego, tadeusza pszczołowskiego 
czy witolda kieżuna – doktora honoris 
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, są 
między innymi: preparacja, skuteczność, 
efektywność, racjonalność, dokładność, 
prostota, przejrzystość11. 

8 Z. Dobrowolski: Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki i metod, op. cit., s. 29.
9 H. Le Chatelier: Filozofia systemu Taylora, Instytut Naukowej Organizacji, Warszawa 1926, s. 82; 

T. Pszczołowski: Zasady sprawnego działania. Wstęp do prakseologii, wyd. V, Warszawa 1976, s. 113; 
K. Adamiecki: O nauce organizacji, PWN, Warszawa 1970, s. 231; J. Zieleniewski: Organizacja zespołów 
ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, wyd. VI, Warszawa 1978, s. 325; Z. Dobrowolski: Orga-
nizacja i zarządzanie. Zarys problematyki i metod, op. cit., s. 237-238.

10 Z. Dobrowolski, jw., s. 238-239.
11 Z. Dobrowolski, jw., s. 26.
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kryteria kontroli nIk, według których 
oceniamy realizację zadań finansowanych 
ze środków publicznych: legalność, rzetel
ność, celowość, a także gospodarność – to 
w istocie walory sprawności. Dlatego też 
mowa jest dzisiaj o roli nIk w usprawnia
niu zarządzania organizacjami publiczny
mi, a sensu largo – w usprawnianiu funk
cjonowania państwa. rolę tę można zatem 
rozpatrywać także przez pryzmat funk
cji nIk: kontrolnej, informacyjnej oraz in
nych, na przykład: prewencyjnej, dorad
czej, koordynacyjnej. 

Szanowni Państwo!

przytoczę kilka przykładów12. w 2013 r. 
najwyższa Izba kontroli zakończyła po
stępowania kontrolne prowadzone w ra
mach 206 kontroli planowych i 108 in
nych kontroli, których przedmiotem była 
analiza obszarów kluczowych dla funkcjo
nowania państwa i istotnych dla obywa
teli. ogółem skontrolowano 2556 pod
miotów13. w okresie 9 miesięcy 2014 r.14 
najwyższa Izba kontroli skontrolowała 
1639 podmiotów. realizujemy 128 kon
troli planowych i 141 kontroli doraźnych, 
a przed nami jeszcze tematy pozostałych 
kontroli zaplanowanych na 2014 r., które 
wkrótce zostaną podjęte. 

tematy kontroli oczywiście nie były 
i nie są przypadkowe. podczas projekto
wania zakresu tematycznego i podmioto
wego każdej kontroli nIk bierzemy pod 

uwagę wyniki analizy ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości i ich skutki. taka ana
liza oparta jest zarówno na doświadcze
niach kon trolnych nIk, jak i na analizie 
zewnętrznych sygnałów dotyczących nie
prawidłowości w funkcjonowaniu admi
nistracji publicznej, niedoskonałości lub 
braku rozwiązań systemowych. pod uwagę 
brane są także czynniki makroekonomicz
ne wpływające na jakość życia obywateli 
i funkcjonowanie państwa. 

analiza ryzyka przeprowadzana jest nie 
tylko na podstawie krajowych dokumen
tów strategicznych, wydawnictw staty
stycznych, informacji pozyskiwanych od 
tysięcy obywateli, ale także na podstawie 
raportów zagranicznych na temat sytuacji 
w polsce (oECD, Banku Światowego, rady 
Unii Europejskiej, Międzynarodowego 
Funduszu walutowego)15. 

Za ryzyko zagrażające osiągnięciu celów 
określonych w „strategii rozwoju kraju 
2020”, przyjętej przez radę Ministrów 
25 września 2012 r. uznaliśmy: 1) niską 
jakość usług publicznych; 2) brak racjo
nalizacji wydatków publicznych; 3) niską 
konkurencyjność i innowacyjność gospo
darki; 4) nieskuteczne przeciwdziałanie 
negatywnym zmianom społecznodemo
graficznym; 5) brak skutecznych działań 
na rzecz poprawy jakości stanowionego 
prawa i jego egzekwowania16.

Jednym z rozwiązań wspierających pla
nowanie kontroli są panele ekspertów, 

12 Wykład wygłoszony jesienią 2014 r. – wszystkie dane liczbowe dotyczą 2013 r.
13 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku, NIK, Warszawa 2014, s. 42.
14 Według stanu na 18.09.2014 r.
15 Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok, NIK, Warszawa 2013, s. 6.
16 Założenia techniczno-organizacyjne do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na rok 2015, NIK, 

Warszawa 2014, s. 2.
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organizowane przez nIk, w których 
uczestniczą nie tylko praktycy życia pu
blicznego, ale także przedstawiciele świata 
nauki. na przykład, w 2013 r. nIk zorgani
zowała 19 spotkań panelowych z udziałem  
naukowców, przedstawicieli administra
cji publicznej, organizacji pozarządowych 
i innych instytucji17.

planowanie kontroli, w tym z udziałem 
ekspertów zewnętrznych, służy precyzyj
nemu ustaleniu tych obszarów, w których 
państwo nie działa dostatecznie dobrze, 
a skutki nieprawidłowości są uciążliwe dla 
społeczeństwa. Dzięki lepszemu typowa
niu kontroli, najwyższa Izba kontroli opty
malizuje wykorzystanie swoich zasobów, 
co służy osiągnięciu sprawności działania, 
zgodnie z zaleceniami wymienionych prze
ze mnie wcześniej polskich prakseologów. 

Szanowni Państwo!

Jak już wspomniałem, w 2013 r. najwyższa 
Izba kontroli skontrolowała ogółem dzia
łalność 2556 podmiotów. Z uwagi na licz
bę i zakres tematyczny kontroli nie sposób 
w ciągu kilkudziesięciominutowego wy
kładu przybliżyć wyniki wszystkich kon
troli. siłą rzeczy skupię państwa uwagę na 
najważniejszych kontrolach. 

w aktualnej sytuacji sektora finan
sów publicznych oraz wobec turbulent
nych zmian w otoczeniu, coraz mniej 

poddających się predykcji i kreujących 
zagrożenie destabilizacji polskiej gospo
darki, zachowanie stabilności finansowej 
państwa jest warunkiem sine qua non 
podejmowania jakichkolwiek działań roz
wojowych. Zacznę zatem od podsumowa
nia wyników kontroli wykonania budże
tu państwa w 2013 r. 

najwyższa Izba kontroli, po wnikli
wej analizie tysięcy dowodów księgo
wych, ksiąg rachunkowych, a także ana
lizie efektów podjętych działań, pozytyw
nie oceniła wykonanie ustawy budżetowej 
w 2013 r. Jednak w niektórych obszarach 
sformułowaliśmy krytyczne spostrzeże
nia. Zwróciliśmy na przykład uwagę na 
konieczność poprawy jakości planowania 
budżetowego18. analizując stan finansów 
publicznych, wskazaliśmy między innymi 
na potrzebę uproszczenia i uodpornienia 
na oszustwa polskiego systemu podatko
wego. organy kontroli skarbowej oraz or
gany podatkowe nie przeciwdziałały sku
tecznie oszustwom podatkowym w po
datku od towarów i usług (Vat). rosły 
kwoty stwierdzanych w trakcie kontroli 
uszczupleń w podatku Vat i jednocze
śnie niski był poziom odzyskiwanych przez 
skarb państwa kwot z wydanych decyzji 
pokontrolnych19. 

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli, 
najwyższa Izba kontroli wnosiła między 

17 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku, NIK, Warszawa 2014, s. 42.
18 Jw., s. 65.
19 Jw., s. 65 i 75. Na przykład, kwoty uszczupleń w VAT w 2011 r. to ok. 2,5 mld zł (2565,6 mln zł), 

a w 2012 r. już ponad 4 mld zł (4025,5 mln zł), podczas gdy w I półroczu 2013 r. wyniosły ok. 3,1 mld zł 
(3167,5 mln zł). Wyniki kontroli NIK przeprowadzonych w pięciu urzędach kontroli skarbowej wykaza-
ły, że w 2011 r. dla Skarbu Państwa odzyskano 22,7% kwoty zaniżeń VAT, w 2012 r. 8,8%, a w I półro-
czu 2013 r. 4,8%. Zob. Informacja o wynikach kontroli. Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług, 
NIK, Warszawa 2014, s. 8.
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innymi o szybsze wprowadzanie rozwiązań 
ułatwiających zwalczanie oszustw w Vat, 
które sprawdziły się w innych krajach20. 
skala ujawnionych nieprawidłowości skło
niła Ministra Finansów do przygotowania 
zmian w ustawie o podatku od towarów 
i usług oraz ordynacji podatkowej. nowe 
przepisy zostały wprowadzone od 1 paź
dziernika 2013 roku21.

Zagadnienie bezpieczeństwa energe
tycznego państwa, zwłaszcza w związku 
z naszym wysokim uzależnieniem od do
staw surowców z rosji (w szczególności 
gazu ziemnego i ropy naftowej), ma kluczo
we znaczenie dla gospodarki i obywa teli. 
Dlatego też nIk z ogromną uwagą bada 
różne aspekty bezpieczeństwa energetycz
nego, traktując je priorytetowo.

podstawowym nośnikiem energii elek
trycznej w polsce pozostaje węgiel kamien
ny. Mając na względzie strategiczne zna
czenie tego surowca dla zapewnienia bez
pieczeństwa energetycznego naszego kraju 
obecnie, a także w przyszłości, najwyższa 
Izba kontroli objęła badaniami bezpie
czeństwo zaopatrzenia polski w węgiel ka
mienny (ze złóż krajowych). Ustaliliśmy, 
że nie ma istotnych zagrożeń dla fizyczne
go bezpieczeństwa zaopatrzenia gospodar
ki w węgiel kamienny ze złóż krajowych 
w perspektywie do 2035 roku22. 

przedmiotem naszego zainteresowania 
była także problematyka poszukiwania, 

wydobywania i zagospodarowania gazu ze 
złóż łupkowych. Zwróciliśmy uwagę mię
dzy innymi na potrzebę wzmocnienia nad
zoru nad przestrzeganiem przez przedsię
biorców warunków koncesyjnych23.

ważnym elementem zapewnienia bez
pieczeństwa energetycznego, zwłaszcza  
w odniesieniu do wymagań Unii Euro
pejskiej, jest rozwój odnawialnych źródeł 
energii (oZE), to jest wykorzystujących 
energię wiatru, promieniowania słoneczne
go, energię geotermalną, fal, prądów i pły
wów morskich, spadku rzek oraz energię 
pozyskiwaną z biomasy. analizując rozwój 
i wykorzystanie odnawialnych źródeł ener
gii, najwyższa Izba kontroli oceniła po
zytywnie kierunek podejmowanych dzia
łań służących wspieraniu rozwoju i wyko
rzystania oZE24. Ustaliliśmy jednak, że 
powstawianiu lądowych elektrowni wia
trowych towarzyszyło wiele poważnych  
nieprawidłowości. na przykład, większość 
inwestorów otrzymała zgodę na lokaliza
cję elektrowni w zamian za przekazane 
darowizny. Zdarzało się też, że władze 
gmin decydowały o lokalizacji farm wia
trowych, ignorując społeczne sprzeciwy. 
Z tych właśnie powodów proces powsta
wania farm wiatrowych w polsce przebie
gał w wielu wypadkach w warunkach za
grożenia konfliktem interesów25. 

Uwzględniając wyniki kontroli, nIk 
sformułowała nie tylko szereg wniosków 

20 Informacja o wynikach kontroli. Zwalczanie oszustw…, jw., s. 11.
21 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku, op. cit., s. 65.
22 Ocena ta oparta jest na szacunku udostępnionych zasobów węgla i prognoz jego wydobycia.
23 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku, op. cit., s. 107-108.
24 Jw., s. 109.
25 <http://portal.nik.gov.pl/infonik/negatywna-ocena-procesu-powstawania-elektrowni-wiatrowych-w-

polsce.html>; dostęp: 18.09. 2014 r.
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skierowanych do adresatów wystąpień po
kontrolnych, między innymi dotyczących 
skutecznego ograniczenia możliwości loka
lizowania elektrowni wiatrowych na obsza
rach przyrodniczo chronionych, ale także 
wnosiła o podjęcie licznych inicjatyw le
gislacyjnych. na przykład, pod adresem 
prezesa rady Ministrów – o podjęcie ini
cjatywy legislacyjnej w zakresie noweliza
cji art. 55 ustawy z 7 lipca 1994 r. – prawo 
budowlane, przez wprowadzenie wymo
gu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwo
leniu na użytkowanie elektrowni wiatro
wej przed przystąpieniem do jej użytko
wania, czy też określenia dopuszczalnej 
odległości lokalizacji farm wiatrowych od 
siedlisk i zabudowań ludzkich. pod adre
sem Ministra Środowiska – o podjęcie ini
cjatywy legislacyjnej w zakresie określenia 
metodyki oceny poziomu hałasu emitowa
nego przez elektrownie wiatrowe w cza
sie ich optymalnej eksploatacji26.

transport jest strategiczną dziedziną 
– wpływa na komfort życia społeczności 
i warunkuje rozwój gospodarczy regio
nów. najwyższa Izba kontroli poświęca 
szczególną uwagę problematyce transpor
tu w polsce. kontrole w tym zakresie są 
przeprowadzane z wielu perspektyw: in
frastrukturalnej, finansowej, bezpieczeń
stwa, prawidłowości wydawanych konce
sji i pozwoleń27. negatywnie oceniliśmy 
między innymi działalność skontrolowa
nych podmiotów odpowiedzialnych za 

zapewnienie skutecznego funkcjonowa
nia systemu bezpieczeństwa ruchu kolejo
wego w polsce, a waga i zakres stwierdzo
nych nieprawidłowości w obszarze bez
pieczeństwa ruchu kolejowego stanowiły, 
naszym zdaniem, wystarczającą podsta
wę do podjęcia – niezależnie od realizacji  
wniosków sformułowanych w wystą
pieniach pokontrolnych – działań syste
mowych, głównie przez wprowadzenie 
zmian w aktualnie obowiązujących prze
pisach prawa. w związku z powyższym 
dostrzegliśmy potrzebę sfinalizowania 
przez Ministra transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej prac nad przygoto
waniem nowej ustawy o czasie pracy ma
szynistów. wskazaliśmy, że nowe prze
pisy powinny określać zakres i normy 
czasu pracy oraz przygotowanie zawo
dowe maszynistów, a także sankcje dla 
maszynistów i pracodawców naruszają
cych te przepisy28. 

podstawowym warunkiem skutecznej 
realizacji polityki ekologicznej państwa 
jest respektowanie zasady zrównoważone
go rozwoju w strategii i polityce poszcze
gólnych dziedzin gospodarki. naszym  
zdaniem, priorytetem powinno być stoso
wanie tak zwanych dobrych praktyk gospo
darowania, które pozwalają kojarzyć efekty  
gospodarcze z efektami ekologicznymi. 
Ustaliliśmy, że podstawowym problemem 
ochrony środowiska w polsce jest rozpro
szenie kompetencji i odpowiedzialności, 

26 Tamże.
27 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku, op. cit., s. 115.
28 Informacja o wynikach kontroli. Bezpieczeństwo ruchu kolejowego w Polsce, NIK, Warszawa 2013, 

s. 1-15. Kontrolę prowadzono w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (ocena 
negatywna), Urzędzie Transportu Kolejowego w Warszawie (N); PKP Polskie Linie Kolejowe SA w War-
szawie (N), a także u przewoźników.
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co wynika z niejasnych kryteriów podzia
łu zadań. wyznaczanie tych zadań oraz 
kontrola i nadzór nad ich wykonaniem po
winny skupić się w ręku jednego facho
wego organu29. 

Ustalenia kontroli w obszarze ochrony 
środowiska skutkowały skierowaniem do 
Ministra Środowiska wniosków dotyczą
cych między innymi nowelizacji ustawy 
o ochronie przyrody, na przykład w zakre
sie ustalenia zasad sprawowania nadzoru 
nad rezerwatami przyrody. wystąpiliśmy 
również do rady Ministrów o podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej usprawniają
cej system gospodarki odpadami komu
nalnymi30. 

Jedną z najważniejszych kwestii bada
nych przez nIk w dziedzinie opieki zdro
wotnej jest dostęp obywateli do świad
czeń zdrowotnych. Zgodnie z ustawą 
o świadczeniach zdrowotnych, zadaniem 
narodowego Funduszu Zdrowia jest mię
dzy innymi określanie jakości i dostępno
ści oraz analiza kosztów świadczeń opie
ki zdrowotnej w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego zawierania umów o udzie
lanie świadczeń, a także przeprowadza
nie konkursów ofert, rokowań i zawiera
nie umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz sprawdzanie ich wyko
nania i rozliczanie. 

Z ustaleń kontroli nIk wynika, że spo
sób kontraktowania świadczeń opieki zdro
wotnej przez narodowy Fundusz Zdrowia 

był mało przejrzysty, niespójny i nie zapew
niał właściwego wykorzystania środków, 
jakimi dysponuje nFZ31. wskazując na 
nieprawidłowości, sformułowaliśmy liczne 
wnioski, których wdrożenie zapewni lep
sze wykorzystanie ograniczonych nakła
dów finansowych32. wystąpiliśmy także 
do Ministra Zdrowia o zbilansowanie po
tencjału szpitali w odniesieniu do potrzeb 
zarówno ogólnokrajowych, jak i regional
nych oraz o poddanie analizie efektywno
ści ich wykorzystania33. 

Szanowni Państwo!

wiem, że na tutejszym wydziale Zarzą
dzania i komunikacji społecznej studen
ci mają możliwość ukończenia studiów  
I i II stopnia na kierunku polityki społecz
nej. Z pewnością zainteresuje ich to, że po
lityka rodzinna, ochrona socjalna, a szerzej 
polityka społeczna – stanowi przedmiot 
szczególnego zainteresowania najwyższej 
Izby kontroli. 

obejmując ponad rok temu stanowisko 
prezesa nIk, wskazałem na główne kie
runki badań kontrolnych. są nimi nie tylko 
przygotowanie polski do jak najlepszego 
wykorzystania środków unijnych w nowej 
perspektywie unijnej w latach 2014–2020, 
ale także opieka państwa nad polską rodzi
ną w kontekście narastających problemów 
demograficznych. na podstawie wyników 
dotychczasowych kontroli opracowaliśmy 
mapę ryzyka polityki rodzinnej w polsce. 

29 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku, op. cit., s. 131.
30 Jw., s. 141-142.
31 Jw., s. 150-151.
32 Jw., s. 161-162.
33 Tamże.



nr 1/styczeńluty/2015 17 – 17 –

Rola NIK w usprawnianiu funkcjonowania państwa   kontrola i audyt

w 2013 r. badaniami objęliśmy między in
nymi: aktywizację zawodową i przeciw
działanie skutkom bezrobocia osób powy
żej 50. roku życia, problematykę zatrud
nienia socjalnego jako instrumentu prze
ciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 
opieki nad dziećmi do lat trzech, jak też 
systemu adopcyjnego. także i tu sformuło
waliśmy szereg wniosków pokontrolnych, 
których wdrożenie usprawni wykonanie 
zadań publicznych. wystąpiliśmy także 
do Ministra pracy i polityki społecznej 
o znowelizowanie ustawy o zatrudnieniu 
socjalnym. w naszej ocenie, dobrym po
mysłem jest zintegrowanie kontraktów 
i zatrudnienia socjalnego, co będzie słu
żyć zwiększeniu skuteczności wsparcia 
dla osób zagrożonych wykluczeniem spo
łecznym34. 

w kolejnych latach będziemy badać pro
blematykę tworzenia warunków sprzyjają
cych samodzielności ekonomicznej młode
go pokolenia, sytuację rodziców na rynku 
pracy, system świadczeń rodzinnych, za
pobieganie patologiom, w tym narkomanii.  
przedmiotem badań będzie także szero
ki zakres spraw związanych z aktywno
ścią społeczną seniorów35. 

Działalność kontrolna nIk dostar
cza władzom i społeczeństwu wiedzy  
o funkcjonowaniu państwa i wykonywa
niu zadań publicznych. następuje to przez 
sporządzenie i upublicznienie informa
cji o wynikach kontroli. Informacja taka 
to końcowy raport, podsumowujący wy
niki przeprowadzonej kontroli planowej, 

a jego podstawę stanowią wystąpienia po
kontrolne i materiały dowodowe zgroma
dzone w aktach kontroli. 

przepisy ustawy o nIk precyzują krąg 
adresatów informacji o wynikach kon
troli oraz obowiązki Izby w tym zakre
sie. Głównym odbiorcą informacji nIk 
jest sejm. artykuł 8 ustawy o nIk na
kłada obowiązek przesyłania tych doku
mentów również prezydentowi rp oraz 
prezesowi rady Ministrów. w zależno
ści od problematyki wysyła się je także 
do innych organów, na przykład prezesa 
trybunału konstytucyjnego, rzecznika 
praw obywatelskich, wojewodów.

w 2013 r. nIk przedłożyła sejmowi 
189 informacji o wynikach kontroli. Dla 
porównania, w 2012 r. 185 informacji, to 
jest o 4 mniej. w informacjach tych sfor
mułowaliśmy kilkaset wniosków pokon
trolnych, w tym kilkadziesiąt o charak
terze systemowym, odnoszących się do 
całego skontrolowanego obszaru. takimi 
wnioskami są, na przykład, wnioski 
skierowane do Ministra Zdrowia, aby 
w porozumieniu z prezesem nFZ pod
jął działania zmierzające do zagwaran
towania pełnej transparentności etapu 
negocjacji36. 

wyniki tak zwanych kontroli jednost
kowych są przedstawiane w wystąpie
niach pokontrolnych, zawierających czę
sto uwagi i wnioski służące usprawnieniu 
kontrolowanej działalności. wystąpienia 
te są adresowane do kierowników jedno
stek kontrolowanych, zgodnie z zasadą 

34 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku, op. cit., s. 174.
35 Jw., s. 163 i 165.
36 Jw., s. 43-51.
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podmiotowości. w 2013 r. Izba wysłała 
2563 wystąpienia pokontrolne37. 

Dostrzegamy olbrzymie znaczenie funk
cji informacyjnej kontroli państwowej. 
Informowanie opinii publicznej o wyni
kach kontroli i o swojej działalności kon
trolnej jest prawnym obowiązkiem nIk. 
wypełniamy ten obowiązek z przekona
niem, że w ten sposób podnosimy świa
domość obywateli o funkcjonowaniu 
państwa. Informacje o działalności nIk, 
w tym o wynikach przeprowadzonych 
kontroli, są udostępniane na naszej stro
nie internetowej. odnotowujemy ponad 
dwa miliony odsłon na naszym portalu. 
Jesteśmy także dostępni za pośrednictwem 
serwisów: Facebook, twitter, Google+, 
Youtube. w 2013 r. we wszystkich me
diach ukazało się łącznie 14 256 mate
riałów o nIk. Dla porównania, w 2012 r. 
– 13 426 publikacji, to jest o 6 punktów 
procentowych mniej. 

poprawie funkcjonowania państwa służą 
wnioski de lege ferenda, w których nIk 
postuluje wprowadzenie zmian w prze
pisach prawa. w 2013 r. w 37 informa
cjach o wynikach kontroli najwyższa 
Izba kontroli sformułowała 78 wniosków  
de lege ferenda. w 61 wnioskach zawar
to postulaty dotyczące przepisów rangi 
ustawowej, zaś w 17 wnoszono o doko
nanie zmian w przepisach rozporządzeń. 

Choć niektóre wnioski de lege ferenda 
są skutecznie uwzględniane, na przykład 
wynikające z kontroli wykonywania zadań 
gmin dotyczących ochrony zwierząt, to po 

objęciu stanowiska prezesa nIk podjąłem 
decyzję o wnikliwej analizie stanu ich re
alizacji i uznałem, że naszym priorytetem 
jest zwiększenie liczby wdrożonych w życie 
a postulowanych przez nIk zmian w prze
pisach prawa. w efekcie uzgodnień senat 
zaangażował się w proces legislacyjny ini
cjowany przez wnioski z raportów nIk38. 

Zgodnie z art. 63 ustawy o nIk, w razie 
uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia najwyższa 
Izba kontroli zawiadamia organ powo
łany do ścigania przestępstw lub wykro
czeń. w latach 2003–2013 najwyższa 
Izba kontroli przekazała do tych orga
nów łącznie 1596 zawiadomień. w tym 
okresie skontrolowaliśmy łącznie dzia
łalność 30 839 podmiotów. oznacza to, 
że zawiadomienie kierowano średnio po 
kontroli co dziewiętnastego podmiotu. 
w 2013 r. przekazaliśmy łącznie 130 za
wiadomień39. 

Jednym z moich celów jest poprawa sku
teczności egzekwowania odpowiedzial
ności prawnej po zawiadomieniach do
tyczących podejrzenia popełnienia prze
stępstwa lub wykroczenia, skierowanych 
przez nIk do organów ścigania. Dzięki no
welizacji kodeksu postępowania karnego, 
która weszła w życie w kwietniu 2014 r., 
najwyższa Izba kontroli zyskała większą 
kontrolę nad wniesionymi przez siebie za
wiadomieniami odrzuconymi przez pro
kuraturę. Umożliwia to wnoszenie od
wołań od decyzji i Izba z tych możliwo
ści korzysta.

37 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku, op. cit., s. 44.
38 Jw., s. 16, 45, 47.
39 Jw., s. 58.



nr 1/styczeńluty/2015 19 – 19 –

Rola NIK w usprawnianiu funkcjonowania państwa   kontrola i audyt

współpraca z prokuraturą nabrała no
wego kształtu. w prokuraturach okrę
gowych i delegaturach oraz departamen
tach kontrolnych nIk zostały powołane  
osoby odpowiedzialne za koordynację 
działań. podjęto współpracę szkoleniową. 
kontrolerzy zostali przeszkoleni w techni
kach prowadzenia przesłuchań, a zielono
górscy kontrolerzy przeszkolili prokurato
rów w rachunkowości i identyfikowaniu 
oszustw podatkowych40. szkolenia proku
ratorów będą kontynuowane w przyszłości. 

najwyższa Izba kontroli jest instytucją 
otwartą na interesariuszy. oznacza to nie 
tylko współpracę ze wspomnianą już proku
raturą, ale także z pozostałymi instytucja
mi, na przykład: prezesem Urzędu ochrony 
konkurencji i konsumentów, krajową 
szkołą sądownictwa i prokuratury. 

wysoko cenimy sobie wsparcie eksperc
kie najważniejszych planowanych kontro
li, którego udzielają zapraszani przez nas 
przedstawiciele ministerstw, organizacji 
pozarządowych, samorządów, posłowie 
i senatorowie z właściwych merytorycz
nie komisji sejmu i senatu rp, a także 
przedstawiciele środowiska naukowego. 

współpracujemy ze środowiskiem na
ukowym na wielu płaszczyznach. przed
stawiciele nauki uczestniczą we wspo
mnianych już przeze mnie panelach eks
pertów, są też członkami kole gium nIk. 
niektórzy pracownicy naukowi są także na
szymi pracownikami. od 1956 r., a zatem 
od 58 lat najwyższa Izba kontroli publiku
je dwumiesięcznik „kontrola państwowa”. 
periodyk ten, będący ogólnodostępnym 

czasopismem naukowym, poświęcony jest 
między innymi problematyce prawidło
wego zarządzania w sektorze publicznym. 

Dostrzegamy potrzebę wzmocnienia 
dialogu pomiędzy nIk a podmiotami 
kontrolowanymi, co pozwoli na propa
gowanie dobrych praktyk. poszukujemy 
także wsparcia zewnętrznych interesa
riuszy w działaniach na rzecz ulepszania 
funkcjonowania państwa. Jestem zwolen
nikiem włączenia się polskich adwokatów 
i radców prawnych w proces porządko
wania prawa dotyczącego praw i wolno
ści obywateli. konstatacja ta jest szcze
gólnie zasadna po kontroli uzyskiwania 
i przetwarzania przez upoważnione pod
mioty danych z bilingów, z której wyni
kało, że prawa te są łamane, a służby nad
używają uprawnień dotyczących ingeren
cji w prywatność41. 

„takie będą rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie”. kierując się tą re
fleksją, organizujemy lekcje edukacyj
ne dla młodzieży, w trakcie których nie 
tylko prezentujemy swoją historię, pod
stawy prawne oraz wyniki działalności 
kon trolnej, ale także wskazujemy na po
trzebę przeciwdziałania nielegalnym, nie
rzetelnym, niegospodarnym i niecelowym 
praktykom w sektorze publicznym. w ten 
sposób przyczyniamy się do kształtowa
nia postaw obywatelskich wśród młodego  
pokolenia. nieodpłatnie szkolimy przed
stawicieli organizacji publicznych; na przy
kład, zielonogórscy kontrolerzy przeprowa
dzili szkolenie antykorupcyjne dla ponad 
150 pracowników narodowego Funduszu 

40 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku, op. cit., s. 16 i 18.
41 Jw., s. 17.
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Zdrowia. realizujemy zatem funkcję in
formacyjną oraz szkoleniową nIk.

Szanowni Państwo!

na zakończenie pragnę zwrócić uwagę na 
naszych głównych interesariuszy – oby
wateli. prawo obywateli do występowa
nia ze skargami i wnioskami do organów 
władzy publicznej jest zagwarantowane 
w art. 63 konstytucji rzeczypospolitej 
polskiej. stworzyliśmy obywatelom moż
liwość zawiadamiania najwyższej Izby 
kontroli o nieprawidłowościach w życiu 
publicznym zarówno osobiście, listownie, 
jak i za pomocą narzędzi elektronicznych. 

traktujemy kierowane do nas skargi oby
watelskie i wnioski o kontrole jako istotne 
źródło wiedzy o sytuacji społecznej i go
spodarczej kraju, a także jako przejaw za
ufania do nIk. w latach 2003–2013 do 
najwyższej Izby kontroli wpłynęło łącznie 
ponad 63 tys. wniosków o kontrole i skarg 
obywatelskich. odnotować należy, że z wy
jątkiem 2012 r., mamy do czynienia z nie
ustannym wzrostem liczby kierowanych do 
nIk wniosków i skarg obywatelskich. na 
przykład, w porównaniu z 2012 r., w 2013 r. 
odnotowaliśmy wzrost ich liczby o prawie 
21 punktów procentowych. 

Miarą naszej skuteczności jest fak
tyczna poprawa kontrolowanej przez nas 
działalności. I tu osiągamy dobre wyniki. 
wnioski pokontrolne są wdrażane w życie, 

co potwierdzają również kontrole spraw
dzające. Innym z wymiernych efektów kon
troli są ich rezultaty finansowe. Zaznaczam 
jednak, że nie stanowią one – naszym zda
niem – jedynej podstawy do oceny efek
tywności pracy nIk. 

w 2013 r. nasi kontrolerzy ujawnili fi
nansowe42 lub sprawozdawcze skutki 
nieprawidłowości w łącznej wysokości  
44,9 mld zł. I gdyby zastosować proste po
równanie wielkości finansowych rezulta
tów kontroli do wydatków nIk, sfinanso
wanych przez naszych obywateli, to jedna 
złotówka wydana na nIk przyniosła aż 
178 zł korzyści w postaci finansowych re
zultatów kontroli43. 

kierując się uniwersalnym hasłem: expe-
rientia mutua omnibus prodest, najwyższa 
Izba kontroli pomaga innym narodom 
w lepszej realizacji zadań publicznych. 
w uznaniu osiągnięć i naszego między
narodowego zaangażowania nIk została 
wybrana do zarządu Międzynarodowej 
organizacji najwyższych organów kon
troli (IntosaI). ponadto, w grudniu 
2013 r. zostaliśmy wybrani na audytora ze
wnętrznego rady Europy. Jesteśmy także 
audytorem zewnętrznym Europejskiej 
organizacji Badań Jądrowych (CErn). 
nasz przedstawiciel objął funkcję prze
wodniczącego kolegium audytorów, 
badającego prawidłowość finansowania 
prowadzonych przez Unię Europejską 

42 Między innymi uszczuplenie aktywów, kwoty wydane z naruszeniem prawa.
43 Finansowe rezultaty kontroli to: 1) finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości, które w 2013 r. 

wyniosły ogółem 44,9 mld zł; 2) korzyści finansowe, które wyniosły w 2013 r. ogółem 190,9 mln zł;  
3) finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich, które w 2013 r. wy-
niosły ogółem 80 mln zł. Łącznie zatem finansowe rezultaty kontroli (44,9 mld zł + 190,9 mln zł  
+ 80 mln zł) wyniosły 45,17 mld zł. Zrealizowane wydatki NIK wyniosły w 2013 r. ogółem 253,69 mln zł  
(45,17 mld zł : 0,253 mld zł = 178,5 zł).
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operacji wojskowych. pomagamy Bankowi 
Światowemu w realizacji projektów pomo
cowych dla różnych krajów. to tylko wy
brane przykłady naszej działalności mię
dzynarodowej. 

podejmujemy nieustanne wysiłki, w tym 
na arenie międzynarodowej, zmierzają
ce do skutecznego eliminowania z życia 
publicznego korupcji, stanowiącej pato
logię organizacji, a zatem względnie trwa
łą niesprawność organizacji, która – jak 
trafnie zauważa doktor honoris causa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. witold 
kieżun – powoduje marnotrawstwo prze
kraczające granice społecznej tolerancji. 

Z zadowoleniem odnotowujemy zmniej
szenie, i to o 13 punktów procentowych, 
liczby osób deklarujących znajomość osób 
biorących łapówki. o ile bowiem w 2000 r. 
taką znajomość – według analiz Centrum 
Badania opinii społecznej – deklarowa
ło 29% ogółu ankietowanych polaków, to 
w 2013 r. już 16% badanych. Z satysfakcją 
należy także odnotować, że 84% ankieto
wanych polaków uznało w 2013 r. łapow
nictwo za wysoce naganne, niemoralne44. 
takie wyniki są zadowalające, gdyż insty
tucje formalne, takie jak przepisy prawa, 
mogą być skutecznie wdrażane jedynie 
w sytuacji zgodności z instytucjami nie
formalnymi, takimi jak przekonania oby
wateli. przekonanie polaków o potrzebie 

rozprawienia się z korupcją ułatwia zwal
czanie tego zjawiska. 

 we wrześniu 2014 r. w siedzibie nIk 
w warszawie odbyło się międzynarodo
we spotkanie kontrolerów zajmujących się 
walką z korupcją i praniem brudnych pie
niędzy. przedstawiciele najwyższych or
ganów kontroli państwowej z całego świa
ta, członkowie Grupy roboczej IntosaI 
ds. walki z korupcją i praniem pieniędzy, 
w której najwyższa Izba kontroli odgry
wa główną rolę, pracowali nad wytyczny
mi, których implementacja ma wzmoc
nić uczciwe zarządzanie w administracji 
ponad 170 krajów i promować dobre prak
tyki, związane z ideą public governance, 
a tym samym budować zaufanie do insty
tucji państwa45. 

Szanowni Państwo!

postrzegam rolę najwyższej Izby kon troli 
w usprawnianiu funkcjonowania państwa 
nie tylko przez pryzmat wyników kon
troli, ale także przez dawanie swoim po
stępowaniem dobrego przykładu innym. 
Dążę do stworzenia z najwyższej Izby 
kontroli modelowej, sprawnej organizacji  
publicznej.

osiągnięciu sprawności procesu kon
troli służy przestrzeganie zasad, według 
których kontrola powinna być organizo
wana, to jest: zasady prawdy materialnej, 

44 Badania przeprowadzone przez CBOS w czerwcu 2013 r. na liczącej 1010 osób reprezentatywnej grupie 
losowo dobranych dorosłych mieszkańców Polski. Zob. <www.antykorupcja.gov.pl/ak/analizy-i-raporty/
badania-opinii>; dostęp: 17.09.2014 r.

45 Idea public governance skupia się na takich kwestiach, jak: zaangażowanie interesariuszy, przejrzy-
stość, równe traktowanie, etyczne, uczciwe zachowanie się, rozliczalność i solidność w życiu publicznym. 
Zob. T. Bovaird, E. Löffler (red.): Public Management and Governance, Routledge, London – New York 
2003; Z. Dobrowolski: Trust, Corruption and Fraud [w:] B. Kożuch, Z. Dobrowolski: Creating Public Trust. 
An Organisational Perspective, Peter Lang GmbH., Frankfurt Am Main 2014, s. 116.
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obiektywizmu, bezstronności. najwyższa 
Izba kontroli dysponuje rozwiązaniami 
prawnymi i – co pragnę podkreślić – prak
tyką kontrolerską, dzięki którym zasady 
te są w pełni przestrzegane. 

w myśl prakseologicznej dyrektywy, 
dostosowujemy środki i sposoby działania 
do sformułowanych celów. skupiamy wy
siłek nIk na obszarach życia publicznego 
zasadniczych dla funkcjonowania państwa. 
Uwzględniamy przy planowaniu i przepro
wadzaniu kontroli wymóg specjalizacji, 
interdyscyplinarności i kompetentności. 

rozszerzenie zakresu i wzbogacanie kry
teriów badań kontrolnych, nacisk na ofen
sywny tryb pracy i upowszechnienie się 
zespołowych form jej wykonywania wy
maga, dla zapewnienia skuteczności kon
troli, ciągłego synchronizowania wszyst
kich elementów podmiotowych i przed
miotowych składających się na system  
kontroli. postulat koordynacji kontroli roz
patrujemy w dwóch poziomach: makro
organizacyjnym (co przejawia się szeroko 
zakrojoną współpracą z pozostałymi in
stytucjami kontroli, m.in. z regionalnymi 
izbami obrachunkowymi) oraz mikroor
ganizacyjnym. koordynujemy działania 
poszczególnych członków ekipy kontrol
nej, a szerzej – poszczególnych jednostek 
organizacyjnych nIk46. 

nasze sukcesy są możliwe dzięki wie
dzy, umiejętnościom i zaangażowaniu na
szych pracowników (w liczbie nieco ponad 

1,6 tys. etatów). przyjęte rozwiązania w za
kresie rekrutacji pracowników pozwala
ją na wybór najlepszych kandydatów do 
pracy w nIk. Zasady rekrutacji są zrozu
miałe, niwelujące przypadki dyskryminacji  
w procesie selekcji. ogłoszenia o nabo
rach do pracy na stanowiska kontrole
rów są ogłaszane w Biuletynie Informacji 
publicznej, na publicznej stronie inter
netowej nIk oraz na tablicach ogłoszeń 
w jednostkach organizacyjnych nIk. 
Zgłoszenia udziału w rekrutacjach pro
wadzone są wyłącznie w formie elektro
nicznej przez rejestrację kandydatów na 
portalu internetowym nIk. Dodam, że 
praca w nIk cieszy się ogromnym zainte
resowaniem. odnotowujemy zgłoszenia 
kilkudziesięciu kandydatów na jedno miej
sce. nowo zatrudnieni kontrolerzy kiero
wani są na kilkutygodniowe szkolenie za
wodowe. podkreślić należy, że najwyższa 
Izba kontroli jest jednym z nielicznych 
w Europie najwyższych organów kontro
li przeprowadzających szkolenie zawodo
we dla nowo zatrudnionych kontrolerów 
w formie aplikacji47. 

pracownicy są zachęcani do stałego 
podnoszenia swojej wiedzy i umiejętno
ści. szkolenia mają na celu systematyczne 
kształtowanie postaw, wiedzy, umiejęt
ności i zachowań potrzebnych jednostce 
do właściwego wykonania danego zada
nia48. w 2013 r. w różnorodnych szkole
niach uczestniczyło ponad 6 tys. osób49. 

46 Z. Dobrowolski: Organizacja i zarządzanie..., op. cit., s. 274-275.
47 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku, op. cit., s. 28.
48 Z. Dobrowolski: Szkolenie pracowników, Organon, Zielona Góra 2002, s. 13.
49 Ponieważ niektóre osoby korzystają z kilku form szkolenia, liczba uczestników szkoleń jest większa od 

stanu etatowego NIK.
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stwarzamy możliwość doskonalenia zna
jomości języków obcych, uczestniczenia 
w różnego rodzaju studiach podyplomo
wych oraz studiach doktoranckich50. 

pracownicy podlegają corocznej ocenie 
kwalifikacyjnej, która uwzględnia zdolno
ści w stawianiu prawidłowych diagnoz kon
trolowanych dziedzin, promuje operatyw
ność, bezstronność, samodzielność, obiek
tywizm, chęć podnoszenia kwalifikacji  
zawodowych i poszanowanie prawa. ocena 
ta stanowi podstawę przy ustalaniu wy
sokości wynagrodzenia, a także brana jest 
pod uwagę przy awansowaniu pracowni
ków. Zasady wynagradzania promują pra
cowników bezstronnych, obiektywnych, 
ambitnych, dociekliwych, dobrze zorga
nizowanych. w drodze konkursów wy
bieramy osoby na stanowiska dyrektorów 
i wicedyrektorów kontrolnych jednostek  
organizacyjnych nIk. Mianowanie kontro
lerów na stanowiska doradców następuje 
po przeprowadzeniu postępowań kwalifi
kacyjnych. oprócz wynagrodzenia i moż
liwości podnoszenia swoich kwalifikacji, 
awansu pionowego lub poziomego dyspo
nujemy dodatkową paletą bodźców mo
tywacyjnych. na przykład wprowadza
my uelastycznienie czasu pracy. 

Mając na względzie walory sprawności, 
takie jak: ekonomiczność, prostota, do
kładność, elastyczność, przywiązujemy 

dużą wagę do doskonalenia metodyki 
kontroli oraz umiejętnego wykorzysty
wania narzędzi informatycznych. Jednym 
z takich narzędzi jest autorska aplikacja 
„pomocnik kontrolera”, ułatwiająca wyspe
cjalizowaną analizę ksiąg rachunkowych 
oraz statystyczny dobór próby do badań. 
aplikacja ta cieszy się bardzo dużym za
interesowaniem innych podmiotów pu
blicznych, także zagranicznych; na przy
kład, została udostępniona najwyższemu 
organowi kontroli Danii. 

Szanowni Państwo!

najwyższa Izba kontroli, dzięki wytężo
nej działalności na rzecz państwa i oby
wateli, systematycznie osiąga coraz lepsze 
oceny swojej pracy i cieszy się coraz więk
szym zaufaniem społecznym. Jak wiemy, 
zaufanie do instytucji życia publicznego 
jest w polsce o wiele niższe niż w innych 
krajach. Zaufanie do nas, na tle innych in
stytucji publicznych, uważam za wyso
kie. na przykład według badań CBos, 
w odniesieniu do 2010 r. (37%) w 2013 r. 
(46%) odnotowaliśmy wzrost pozytyw
nych ocen naszej pracy o 9 punktów pro
centowych. Jesteśmy lepiej postrzega
ni od sejmu, senatu, sądów, rzecznika 
praw obywatelskich. Cieszymy się taką 
oceną swojej pracy, jak trybunał konsty
tucyjny (46%)51.

50 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku, op. cit., s. 29.
51 Według CBOS: Komunikat z badań. Oceny instytucji publicznych nr 36/2014, Warszawa 2014. W okresie 

marzec 2013 r. – marzec 2014 r. dobrze oceniło działalność: Prezydenta RP – 71% respondentów; CBA 
– 36%, Sądów – 33%, Prokuratury – 33%, Sejmu – 23%, Senatu – 26%, Rzecznika Praw Obywatelskich 
– 42%. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich w dniach 6-12.03.2014 r. na losowej 
próbie dorosłych mieszkańców Polski.
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