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Trybunał Obrachunkowy Turcji (TO) 
powołany przez imperialny dekret Jego  
Królewskiej Mości Sułtana Aziza I w 1862 r.  
został wymieniony, jako instytucja naj-
wyższej kontroli państwowej, w pierw-
szej Osmańskiej Konstytucji z 1876 r. 
W republikańskim okresie funkcjono-
wania Turcji jego status był potwierdza-
ny w Konstytucjach z 1924, 1961 i 1982 r., 
z których ostatnia obowiązuje do dziś. 
W 1996 r. do ustawy o Trybunale wpro-
wadzono możliwość przeprowadzania 
kontroli wykonywania zadań, a najnow-
sza ustawa weszła w życie w grudniu 2010 r. 
i dała prezesowi możność powoływania 
regionalnych oddziałów TO – odpowied-
ników delegatur NIK w województwach. 
Z uwagi na tę ostatnią zmianę, delegacja 
NOK Turcji składała się z pięciu człon-
ków stałych Trybunału. 

Przewodniczący delegacji prezes Recai 
Akyel oraz członkowie kierownictwa TO 
Turcji chcieli dowiedzieć się jak najwię-
cej o rozwiązaniach stosowanych w NIK 
w zakresie zarządzania pracami departa-
mentów w centrali i równolegle pracami 
16 delegatur, gdyż planowane jest utwo-
rzenie terenowych oddziałów TO w naj-
bliższym czasie.

W trakcie rozmów prezes Recai Akyel 
powiedział: „Jesteście jednym z najwięk-
szych najwyższych organów kontroli 
w Europie, który na gruncie krajowym 
cieszy się ogromnym zaufaniem społecz-
nym, a na platformie międzynarodowej 
jest postrzegany jako stabilny i godny za-
ufania partner, dlatego właśnie chcieli-
śmy skorzystać z waszych doświadczeń 
i waszego dorobku”.

Podczas spotkań omówiono m.in.: 1. Ra - 
my prawne NIK; 2. Proces kontroli, 
typy kontroli oraz proces raportowania 

Wymiana doświadczeń w programie wizyty studyjnej

Delegacja Trybunału Obrachunkowego  
Turcji gościła w NIK

W centrali NIK w Warszawie 26 października 2015 r. odbyło się spotkanie 
prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego z delegacją Trybunału Obrachun-
kowego Turcji, której przewodniczył prezes Recai Akyel. Goście z Turcji 
chcieli zapoznać się z działalnością Izby i skorzystać z naszych doświadczeń.
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(typy sprawozdań i odbiorców); 3. Od-
działywanie sprawozdań NIK (wpływ, re-
zultaty); 4. Relacje NIK z parlamentem 
(sposób powoływania ścisłego kierownic-
twa, kadencyjność dyrektorów departa-
mentów i delegatur); 5. Wyzwania NIK 
związane z przystąpieniem Polski do UE 
oraz kontrola funduszy UE; 6. Kontrolę 
przedsiębiorstw/przedsięwzięć publicz-
no-prywatnych i procesu prywatyzacji; 
7. Zmiany w ustawie o NIK wprowadzone 
w 2010 r.; 8. Aktualną działalność mię-
dzynarodową NIK (zewnętrzny audyt NIK 
w CERN1 i RE2).

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski 
opowiedział o inicjatywie wsparcia dla 
najwyższych organów kontroli Gruzji, 
Mołdawii i Ukrainy, realizowanej na sze-
roką skalę w Polsce (wizyty dwustron-
ne, szkolenia dla wyżej wymienionych 
NOK w Ośrodku Szkoleniowym NIK 
w Goławicach) i za granicą (wystąpie-
nie prezesa NIK na forum Komitetu 
Kontaktowego szefów NOK Unii Euro-
pejskiej, zebranie grupy wsparcia podczas 
Kongresu EUROSAI w Hadze). Prezes 
R. Akyel zapewnił o pełnym poparciu 
dla inicjatywy NIK i wyraził gotowość 
do organizacji szkoleń i warsztatów dla 
kontrolerów z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy 
także w Turcji. Pomysł włączenia najwyż-
szych organów kontroli tych państw do 
sieci współpracy NOK państw kandydu-
jących i potencjalnie kandydujących do 

UE zyskał całkowitą aprobatę tak waż-
nego proeuropejskiego partnera, jakim 
jest NOK Turcji.

W 2017 r. Turcy przejmą przewodnic-
two w Zarządzie EUROSAI, stąd goście 
zabiegali, aby ważnym elementem rozmów 
były także doświadczenia Najwyższej Izby 
Kontroli wyniesione z przewodniczenia 
pracom EUROSAI – m.in. organizacja 
pierwszego „zielonego” Kongresu, czy opra-
cowanie pierwszego Planu Strategicznego 
EUROSAI. 

NOK Turcji, poza piastowaniem funk-
cji wiceprzewodniczącego Zarządu 
EUROSAI, jest także aktywnym człon-
kiem Zarządu Azjatyckiej Organizacji 
Najwyższych Organów Kontroli (ASOSAI) 
oraz przewodniczy i jest założycielem 
Regionalnego Forum NOK Południowej 
i Centralnej Azji (ECOSAI) – tak zwane 
podwójne członkostwo jest dopuszcza-
ne przez te organizacje pod warunkiem 
zadeklarowania głównego członkostwa.

W programie wizyty studyjnej zaplano-
wano też spotkanie w Delegaturze NIK 
w Krakowie, gdzie zapoznano gości ze spe-
cyfiką pracy delegatur i zakresem kontroli  
przez nie inicjowanych i realizowanych.
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1 CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych (fr. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire).
2 RE – Rada Europy (ang. Council of Europe).


