Oświadczenie złożone
przez senatora Macieja Klimę
na 59. posiedzeniu Senatu
w dniu 24 lipca 2014 r.
Oświadczenie skierowane do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego
Szanowny Panie Prezesie!
Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. Działa w oparciu o Konstytucję
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę o NIK, statut i zarządzenia prezesa izby. Jest instytucją o dużym zaufaniu
publicznym.
W dniu 8 grudnia 2011 r. przedstawiono pierwsze w historii NIK sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zewnętrznego w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej Najwyższej Izby Kontroli za
okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.
Zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy w opinii Pana Prezesa nie należy wykonać podobnego audytu na przykład za lata 2011–2013? Co
ewentualnie stoi na przeszkodzie temu, by taki audyt wykonać? Czy należy wprowadzić zmiany legislacyjne
w zapisach ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, by uregulować tę kwestię na przyszłość, na przykład w zakresie cykliczności kontroli?
2. Czy wykonuje się audyty, kontrole, oceny wewnętrzne gospodarki finansowej Najwyższej Izby Kontroli? Kto i według jakich zasad je przeprowadza?
3. Kto powinien rozstrzygać w sytuacji różnic w interpretacjach pokontrolnych w audycie zewnętrznym,
zaistniałych między NIK a audytorem?
4. Czy w trakcie przeprowadzanych kontroli Najwyższej Izby Kontroli w latach 2011–2013 stwierdzono
problemy uniemożliwiające przeprowadzenie kontroli, takie jak brak dokumentów, brak współpracy kontrolowanych, zastraszanie kontrolujących itd.?
5. Czy w trakcie kontroli wykonywanych przez NIK stwierdzono braki prawne co do regulowania problemów kontrolowanych, jeśli tak, to jakie i ile? I czy stwierdzono różnorodność interpretacji co do kwestii
prawnych, finansowych i innych?
Szanowny Panie Prezesie, zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na te pytania.
W trakcie tego audytu wystąpiły różnice w odniesieniu do ponad stu problemów między kontrolowanym a
kontrolującym. W związku z tym, że część odpowiedzi nie w pełni satysfakcjonowała jedną i drugą stronę,
pozwoliłem sobie rozszerzyć zakres pytań.
Maciej Klima

