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...Piotrem Grzybowskim
członkiem zarządu Polskiego 
Intytutu Kontroli Wewnętrznej

Już ponad 20 lat znakomici specjaliści 
zamówień publicznych współpracują z PIKW
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Urszula Kamińska: W bogatej ofercie szkoleń PIKW 
proponujecie państwo także zajęcia z prawa zamówień 
publicznych. Zapraszacie na nie zarówno sektor publicz-
ny, jak i prywatny. Zastanawia mnie, jakie podmioty 
sektora prywatnego przysyłają swoich pracowników?
Piotr Grzybowski: Od razu zastrzegam, że nie jestem 
specjalistą Prawa Zamówień Publicznych, ale w Radzie 
Programowej Instytutu mamy ekspertów tej dziedziny, 
którzy weryfikują i rekomendują realizowane programy. 
Dlatego wśród uczestników pojawiają się kontrolerzy 
i audytorzy z organizacji prywatnych, gównie tych reali-
zujących zadania publiczne, uzyskujących dotacje z bu-
dżetu państwa. Ze względów oczywistych stanowią oni 
mniejszość w grupie, ale szkolenia tak są konstruowane 
lub dostosowywane na bieżąco, by wszyscy otrzymali 
wiedzę, po którą się zgłosili. 
UK: A jakich informacji najczęściej poszukują, co w za-
mówieniach publicznych najbardziej ich niepokoi?
PG: Nasi słuchacze, którzy badali zamówienia, opowia-
dają niepokojące historie o tym, na co natrafili w kontro-
lowanych instytucjach. Na przykład w pewnej placówce, 
wśród zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego znalazł 
się fotel do gabinetu dyrektora, droższy niż wszystkie 
sprzęty dla pacjentów razem wzięte. W innej instytucji, 
o bardzo rygorystycznej polityce IT, mimo zakupu spe-
cjalnego oprogramowania, nadal wszystkie komputery 
miały nieograniczony dostęp do Internetu, a pracownicy 
bez ograniczeń korzystali z własnych pendrive ‘ów i fir-
mowego wifi. 
UK: Prawo zamówień publicznych to bardzo istot-
na część naszego systemu prawnego. Ma niebagatelny 
wpływ na poziom zaspokojenia potrzeb obywateli, go-
spodarkę i jakość zarządzania publicznymi finansami. 
Czy w związku z wagą tych przepisów proponujecie 
Państwo coś więcej, niż tylko szkolenia dla zaintereso-
wanych?
PG: Organizowany przez PIKW Międzynarodowy 
Kongres Kontroli Wewnętrznej Audytu Antykorupcji 
i Zwalczania Oszustw od 15 lat poszukuje skutecznych 
rozwiązań przeciwdziałających oszustwom gospodar-
czym i korupcji. Ostatnią Konferencję Kontroli Zarząd-
czej poświęciliśmy zagadnieniom związanym ze zwal-
czaniem nadużyć, oszustw i korupcji, w szczególności 
w zamówieniach publicznych. Także, w ramach usług 
świadczonych przez PIKW, nasi specjaliści przeprowa-
dzają audyty czy kontrole w jednostkach sektora finan-
sów publicznych.
UK: W pewnej publicznej instytucji badanie przeprowa-
dzone przez jeden z czołowych podmiotów audytorskich 

nie wykazało żadnych nieprawidłowości. Rok później, au-
dyt przeprowadzała mniej znana firma i znalazła nie tylko 
nieprawidłowości w samej instytucji, ale i w badaniu po-
przednika. Czy Wam też zdarzały tego typu historie?
PG: Nie, nam nie, ale nasi współpracownicy niejedno-
krotnie doświadczyli lub słyszeli o takich sytuacjach. 
Skutki nierzetelnej kontroli w firmie prywatnej nie mają 
tak doniosłego znaczenia społecznego, jak w przypadku 
publicznych instytucji. Choć problemy biznesu i sektora 
publicznego bywają podobne, interesariuszami tej dru-
giej grupy jesteśmy my wszyscy, więc trzeba dążyć do 
transparentności i doskonałości działania. Jak będzie 
funkcjonował biznes, zależy od właścicieli i zarządów, 
jak zostaną spożytkowane pieniądze obywateli, w dużej 
mierze zależy od rzetelnej kontroli. 
UK: Startowaliście Państwo niejednokrotnie w przetar-
gach na prowadzenie szkoleń czy realizację projektów 
doradczych. Czym przekonywaliście do Siebie zamawia-
jących?
PG: PIKW od zawsze stawia na jakość, nigdy nie propo-
nujemy zajęć prowadzonych przez osoby „przyuczone” 
z danej tematyki, a audyty czy inne projekty doradcze 
powierzamy tylko doświadczonym specjalistom, nie ko-
rzystamy z darmowych stażystów czy praktykantów. Nie 
stosujemy dumpingowych cen. To zawsze była nasza siła 
i słabość jednocześnie.  
UK: Proponujecie Państwo szereg usług doradczych 
z zakresu bezpieczeństwa organizacji, w tym audytów 
śledczych. Czy jednostki publiczne zamawiają w PIKW 
tego typu usługi? 
PG: Oczywiście. Bezpieczeństwa potrzebują wszyscy, 
niezależnie, czy dysponują pieniędzmi publicznymi czy 
prywatnymi. Niestety, brak właściwych postaw moral-
nych rodzi fraudy i korupcję. Wszyscy się z tym wcze-
śniej czy później spotykamy. Najczęściej w urzędach 
administracji publicznej realizowaliśmy usługę SZBI 
(IT), zarówno w postaci badania, wdrożeń czy szkoleń.  
Otrzymywaliśmy także zlecenia audytów śledczych. 
 Właśnie jesteśmy świeżo po premierze książki Au-
dyt Śledczy w procesie kontroli, która pokazuje narzę-
dzie dotąd wykorzystywane tylko przez organy ściga-
nia. Dwanaście lat temu udało nam się wpleść wiedzę, 
umiejętności i doświadczenia policji w warsztat pracy 
audytorów i kontrolerów. Dziś konsekwentnie kontynu-
ujemy ten schemat, zapożyczając od służb rozwiązania 
techniczne i sprawdzone schematy. A w ramach kon-
troli zamówień publicznych, ze względu na ogromne 
ich obciążenie korupcją, może się ono okazać wprost 
nieocenione.  


