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Jak co roku, prezesi 28 najwyższych organów 
kontroli Unii Europejskiej i Europejskiego 
trybunału obrachunkowego (Eto) spo-
tkali się, aby omówić najważniejsze za-
gadnienia związane z kontrolą publicz-
ną i zarządzaniem gospodarczym w Unii 
Europejskiej, a także uzgodnić wspólne 
działania w wybranych obszarach. w ze-
braniu uczestniczyli również w charak-
terze obserwatorów: przedstawicie-
le pięciu nok państw kandydujących 

i potencjalnie kandydujących do Unii 
Europejskiej oraz sIGMa (projektu re-
alizowanego przez komisję Europejską 
i organizację współpracy Gospodarczej 
i rozwoju – oECD). Gośćmi specjalny-
mi byli: Igor Šoltes – wiceprzewodniczą-
cy komisji parlamentu Europejskiego ds. 
kontroli budżetowej (były prezes sło-
weńskiego trybunału obrachunkowego) 
oraz Joaquim nunes de almeida – dyrek-
tor ds. zamówień publicznych wydziału 
rynku wewnętrznego i usług w komisji 
Europejskiej1.

Wzmocnienie współpracy europejskich organów kontrolnych

Zebranie Komitetu Kontaktowego 
prezesów NOK i ETO

w październiku 2014 r. odbyło się w  luksemburgu doroczne zebra-
nie komitetu kontaktowego – zgromadzenia prezesów najwyższych or-
ganów kontroli (nok) państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 
Europejskiego trybunału obrachunkowego. Dyskutowano o możliwo-
ściach przeprowadzania kontroli równoległych, zwłaszcza w obszarach 
objętych działaniami strategii Europa 2020 i  unii bankowej. od tego 
roku komitet będzie wspierany przez tak zwany mechanizm wczesnego 
ostrzegania, aby szefowie nok UE mogli skutecznie i szybko reagować 
na zmiany i wydarzenia w zarządzaniu gospodarczym Unii.

1 Na temat poprzedniego zebrania zob. E. Miękina: Europejskie NOK wobec zmian w zarządzaniu – dorocz-
ne zebranie Komitetu Kontaktowego, „Kontrola Państwowa” nr 6/2013.
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Unijne postulaty  
wzmocnienia współpracy
najważniejszym tematem tegorocznego 
zebrania były możliwości wzmocnienia 
współpracy między krajowymi najwyż-
szymi organami kontroli a Europejskim 
trybunałem obrachunkowym. przy-
czynkiem do dyskusji stały się opubliko-
wane w 2014 r. dwa unijne dokumenty:  
rezolucja parlamentu Europejskiego 
w sprawie przyszłej roli Eto oraz prze-
prowadzony przez Eto przegląd horyzon-
talny mechanizmów rozliczalności i kon-
troli publicznej. 

w rezolucji2 parlament Europejski 
(pE) przedstawił między innymi swoje 
oczekiwania w kwestii zacieśnienia 
współpracy Eto z krajowymi naj-
wyższymi organami kontroli, szcze-
gólnie w zakresie kontroli w obszarze 
zarządzania dzielonego. Zasugerował 
lepsze skoordynowanie działań nok 
i Eto związanych z oceną wydatków 
i wyników budżetu UE. w rezolucji 
proponuje się również zbadanie moż-
liwości wydawania przez nok krajo-
wych poświadczeń o zarządzaniu unij-
nymi środkami finansowymi. podkreśla 
się też znaczącą rolę parlamentów na-
rodowych, które mogą się zwracać 
do nok o przeprowadzenie kontroli 

dotyczących europejskich funduszy 
i programów.

w drugim z dokumentów – przeglą-
dzie horyzontalnym mechanizmów 
rozliczalności i kontroli publicznej UE3 

– Europejski trybunał obrachunkowy  
zaakcentował konieczność ściślejszej 
współpracy z nok, prowadzonej „na pod-
stawie porozumień dwustronnych lub 
wielostronnych, w zależności od uwzględ-
nianej tematyki”, a także potrzebę dys-
kusji na temat systemów rozliczalności 
i kontroli w Unii Europejskiej. w kontek-
ście rozliczalności i kontroli Europejskiego 
Banku Centralnego z racji powierzenia 
mu nowych zadań w ramach unii banko-
wej4, za jedno z wyzwań dla krajowych 
organów kontroli trybunał uznał potrze-
bę stałej aktualizacji umiejętności i wie-
dzy trybunału, krajowych nok i innych 
kontrolerów banków centralnych – po-
głębiona współpraca w poszczególnych 
państwach członkowskich umożliwi bar-
dziej kompleksowe oceny nowego syste-
mu bankowego. 

w przeglądzie horyzontalnym nawią-
zano również do niektórych głównych 
działań unijnych podjętych w odpowiedzi 
na kryzys finansowy: takie instrumen-
ty wsparcia, jak na przykład pakt fiskal-
ny, Europejski Instrument stabilności 

2 Rezolucja PE z 4.02.2014 r. w sprawie przyszłej roli Trybunału Obrachunkowego. Procedura powoływa-
nia członków Trybunału Obrachunkowego: konsultacja z Parlamentem Europejskim (2012/2064(INI)); 
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0060+0+ 
DOC+XML+V0//PL>.

3 Jest to nowy rodzaj publikacji, poświęcony ogólnym zagadnieniom leżącym w kompetencjach ETO; 
<http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_01/QJ0214776PLC.pdf>.

4 Utworzenie unii bankowej zaproponowała w 2012 r. Komisja Europejska w celu wzmocnienia regulacji 
sektora bankowego. Jednym z jej trzech zasadniczych elementów jest nadzór bankowy strefy euro, z wio-
dącą rolą Europejskiego Banku Centralnego.
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Finansowej czy Europejski Mechanizm 
stabilności5, przewidują możliwość prze-
prowadzenia kontroli przez kontrolera 
zewnętrznego, jednak i w tym obszarze 
należałoby – zdaniem Eto – wzmoc-
nić mechanizmy kontroli z uwagi na roz-
proszenie uprawnień kontrolnych orga-
nów kontroli publicznej. trybunał wska-
zał na potrzebę zacieśnienia współpracy  
z organami kontroli publicznej rów-
nież w kontekście ograniczania nakła-
dania się funkcji kontrolnych w odnie-
sieniu do polityk i funduszy unijnych, 
aby kontrolerzy na każdym szczeblu 
mogli korzystać z wyników prac innych  
kontrolerów. 

kierujący przeglądem horyzontalnym  
członek Eto kevin Cardiff zwrócił 
uwagę na złożoność procesu rozliczal-
ności w Unii Europejskiej, w którym 
uczestniczą między innymi instytucje 
unijne, ponad 40 różnego rodzaju agen-
cji, krajowe, regionalne i lokalne wła-
dze, beneficjenci oraz organy kontroli.  
Z tego względu nie trudno w tym procesie 
o pewne luki, niezgodności lub nakładanie 
się działań kontrolnych. stąd też propo-
zycja większej koordynacji działań nok 
i współpracy w obszarach, w których 
unijne i krajowe środki „inwestowane”  
są w te same projekty lub gdzie unijne 
decyzje polityczne wpływają na krajo-
wy sposób ich wdrażania. 

Współdziałanie NOK i ETO
Zarówno rezolucja parlamentu Euro-
pejskiego, jak i przegląd horyzontalny 
Eto nie są dokumentami prawnie wią-
żącymi, a jedynie zaleceniami (rezolucja) 
lub zachętą do refleksji (przegląd). Jednak 
stały się one inspiracją dla nok do prze-
dyskutowania możliwości wzmocnienia 
współpracy z trybunałem. 

Igor Šoltes z parlamentu Europejskiego 
nawiązał w swoim wystąpieniu do postu-
lowanej w rezolucji ściślejszej współpracy 
nok i Eto, która – jego zdaniem – ist-
nieje od dawna i może należałoby jedy-
nie poszerzyć wiedzę posłów parlamentu 
Europejskiego o działalności komitetu. 
komitet powinien wyraźnie zaznaczyć, 
że europejskie nok odgrywają kluczo-
wą rolę w zwalczaniu wszelkich form nie-
właściwego wykorzystania funduszy unij-
nych. I. Šoltes zaproponował, aby nok 
opracowały nową strategię informowania  
innych instytucji i opinii publicznej o swo-
jej działalności i zaproponował współpra-
cę w tym zakresie. 

szefowie nok UE uznali, że jednym ze 
sposobów wzmocnienia współpracy kon-
trolnej między krajowymi organami kon-
troli i Eto mogłoby być powołanie grupy 
zadaniowej, która wypracowałaby konkret-
ne działania w kontekście wyzwań zwią-
zanych z kontrolą wykorzystania środków 
unijnych i przedstawiłaby wyniki swojej 

5 Pakt fiskalny to potoczna nazwa Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej 
i walutowej, podpisanego w 2012 r. przez 25 państw członkowskich UE (oprócz Czech i Wielkiej Bryta-
nii) w celu zwiększenia dyscypliny budżetowej i wprowadzenia ściślejszego nadzoru w strefie euro; EISF 
(ang. European Financial Stability Facility) został utworzony w 2010 r. przez państwa członkowskie strefy 
euro w celu udzielania pomocy tym z nich, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej – od 2013 r. ta-
kiego wsparcia finansowego udziela EMS (ang. European Stability Mechanism); więcej zob. E. Miękina: 
Europejski Mechanizm Stabilności – nowe rozwiązania dla strefy euro, „Kontrola Państwowa” nr 5/2012.
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analizy na kolejnym zebraniu komitetu. 
koncepcję utworzenia takiej grupy sfor-
mułowano już podczas wrześniowego ze-
brania nok krajów Grupy wyszehradzkiej 
(austrii, Czech, polski, słowacji, słowenii 
i węgier, czyli tzw. grupy V4+2), dla któ-
rej punktem wyjścia była właśnie rezolu-
cja parlamentu Europejskiego6. Z uwagi 
na złożoność działań, jakimi miałaby 
się zajmować potencjalna grupa zada-
niowa, komitet postanowił o kontynu-
owaniu prac nad określeniem zakresu  
jej mandatu. 

najwyższa Izba kontroli za istotne uwa-
ża zarówno rezolucję parlamentu Euro-
pejskiego, jak i wyniki przeglądu hory-
zontalnego przeprowadzonego przez 
trybunał, potwierdzające potrzebę ko-
ordynacji i współdziałania nok i Eto. 
Zdaniem nIk, do tej pory współpraca ta 
– ze względu na różnice w procedurach 
i metodyce kontroli oraz obawy o podwa-
żenie niezależności organów kontroli – nie 
była zbyt intensywna, dlatego warto za-
cząć ją od najprostszych form, na przy-
kład od kontroli równoległych. na zebra-
niu komitetu nIk przedstawiła wstępną 
propozycję sposobu przeprowadzania ta-
kich kontroli przez zainteresowane nok 
we współdziałaniu z Eto7. 

o wzmocnieniu współpracy nok 
UE w kontekście europejskiego okresu 
oceny8 mówił raffaele squitieri – prezes 
włoskiego trybunału obrachunkowego. 
Jego zdaniem, z uwagi na znaczenie do-
głębnej analizy makroekonomicznej pod-
stawowych wskaźników ekonomicznych, 
jak i bliskich relacji nok z krajowymi rzą-
dami i parlamentami, właściwe wydaje 
się pogłębienie współpracy nok w tym 
zakresie. najlepiej gdyby ich działania 
odpowiadały założeniom europejskie-
go okresu oceny, tak jak miało to miej-
sce we włoszech w 2014 r. w lutym wło-
ski trybunał opublikował raport o per-
spektywach dla finansów publicznych 
po wejściu w życie ustawy o stabilno-
ści budżetowej, w kwietniu przedstawił  
przed parlamentarną komisją ds. budże-
tu swoje stanowisko w sprawie raportu 
Ministerstwa Finansów o gospodarce i fi-
nansach publicznych, w maju opublikował 
raport o koordynacji finansów publicznych 
wraz z analizą zarządzania na szczeblach 
rządowych i samorządowych, a w czerw-
cu – raport o stanie rachunków publicz-
nych wraz z ocenami makroekonomiczny-
mi i systemu ustawodawczego. Zdaniem 
r. squitieriego, przyjmując takie zinte-
growane podejście, nok mogą nie tylko 

6 Więcej na ten temat zob. J. Mazur: Aktualne tematy dyskusji między NOK – kraje Grupy Wyszehradzkiej, 
„Kontrola Państwowa” nr 5/2014.

7 Jw.
8 Ang. European semester; jest to sześciomiesięczny okres, podczas którego – począwszy od stycznia 

2011 r. – odbywa się coroczny przegląd polityki budżetowej i strukturalnej państw członkowskich w celu 
wykrycia ewentualnych niezgodności. W styczniu każdego roku Komisja Europejska przedstawia roczne 
sprawozdanie gospodarcze. W marcu Rada Europejska omawia i ostatecznie przyjmuje propozycje re-
form gospodarczych i polityki budżetowej państw członkowskich. W kwietniu państwa te przedkładają 
Komisji krajowe programy reform oraz programy stabilności (państwa strefy euro) lub konwergencji (pań-
stwa spoza strefy euro), a w czerwcu Komisja przedstawia projekt zaleceń dla każdego kraju. Zalecenia 
te państwa członkowskie uwzględniają w krajowych budżetach w drugiej połowie roku.
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oceniać to co było, ale też stale obserwo-
wać zmiany i reformy gospodarcze, ich od-
działywanie społeczne, a także dostarczać 
informacji o inicjatywach, jakie mogą po-
dejmować rząd i parlament. 

Rola NOK w sprawdzaniu 
wdrażania strategii Europa 2020 
Unijna strategia Europa 2020 ma na celu 
podniesienie konkurencyjności UE przy 
jednoczesnym zachowaniu modelu spo-
łecznej gospodarki rynkowej i znacznej 
poprawie efektywnej gospodarki zasoba-
mi. Zainicjowana w marcu 2010 r. w od-
powiedzi na kryzys gospodarczy i finanso-
wy, poddana jest obecnie śródokresowe-
mu przeglądowi przeprowadzanemu przez 
komisję Europejską, którego wstępne wy-
niki wskazują, że jej realizacja nie jest na 
właściwych torach9. szefowie nok UE 
dyskutowali o tym, jak można by wzmoc-
nić działania komitetu w tym obszarze, 
który przecież od lat stanowi przedmiot 
jego zainteresowania. 

trybunał obrachunkowy portugalii 
– przewodniczący sieci współpracy kk 
ds. strategii Europa 2020 – przedstawił 
wyniki ankiety na temat działań nok UE 
w związku z wdrażaniem krajowych wy-
tycznych związanych ze strategią. ankieta 
wykazała, że nok uwzględniają w swo-
ich kontrolach strategię Europa 2020,  

a większość z nich kontroluje wdrażanie 
działań ukierunkowanych na osiągniecie 
celów strategii na poziomie krajowym. 
Jednocześnie wydaje się, że podczas kon-
troli wydatkowania środków unijnych zbyt 
mały nacisk kładzie się na badanie tego, czy 
same cele zostały osiągnięte. najczęściej 
kontrolowane są sprawy dotyczące klima-
tu i energii, a najmniej – spójności spo-
łecznej10. Zasadne wydaje się wzmocnie-
nie oceny nok dotyczącej wykorzystania 
zasobów, osiągniętych rezultatów i przy-
czyn rozbieżności we wdrażaniu strate-
gii w poszczególnych krajach.

w imieniu Eto głos w dyskusji o stra-
tegii Europa 2020 zabrał Henrik otbo, 
który przedstawił możliwości współpra-
cy Eto i najwyższych organów kontro-
li. skoro – jego zdaniem – strategia jest 
partnerstwem między Unią Europejską 
a państwami członkowskimi, staje się ona 
oczywistą platformą współpracy nok 
i Eto, a ważnym forum wymiany infor-
macji i doświadczeń jest sieć współpracy 
kk ds. strategii Europa 2020. Cele strate-
gii są głównym punktem odniesienia przy 
opracowywaniu przez Eto rocznego spra-
wozdania – w tym kontekście H. otbo za-
prosił nok do włączenia się w prace nad 
tematami związanymi ze strategią, które 
zostaną omówione w kolejnych rocznych 
sprawozdaniach trybunału.

9 W marcu 2014 r. Komisja wydała komunikat pt. Podsumowanie strategii Europa 2020 na rzecz zatrud-
nienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu; do koń-
ca października br. trwały konsultacje społeczne. Na ich podstawie Komisja przedstawi na początku 
2015 r. wnioski dotyczące dalszego rozwoju strategii.

10 Pięć celów strategii dotyczy zatrudnienia, badań i rozwoju, klimatu i energii, edukacji oraz walki z wyklu-
czeniem społecznym. Oprócz tego są tzw. inicjatywy przewodnie obejmujące konkretne programy w ob-
szarach uznanych za priorytetowe dla pobudzenia wzrostu gospodarczego: innowacje, gospodarka cyfro-
wa, zatrudnienie, młodzież, polityka przemysłowa, ubóstwo oraz efektywne gospodarowanie zasobami.



nr 6/listopad-grudzień/2014 171 

Zebranie Komitetu Kontaktowego   współpraca międzynarodowa  

Działania NOK  
w obszarze unii bankowej
Już w czerwcu 2013 r. komitet kontaktowy 
zareagował na przyszłe zmiany w nowej 
unijnej strukturze bankowej, przesyła-
jąc na ręce ówczesnego przewodniczą-
cego rady Europejskiej – Hermana van 
rompuya oświadczenie, w którym pod-
kreślił potrzebę ustanowienia odpowied-
niego systemu kontroli instytucji nadzo-
rujących w ramach powstającej unii ban-
kowej, zarówno na poziomie unijnym, jak 
i krajowym11. 

na mocy podpisanego w 2013 r. 
międzyinstytucjonalnego porozu-
mienia parlamentu Europejskiego 
i Europejskiego Banku Centralnego 
(EBC) o jednolitym mechanizmie nad-
zorczym, od 4 listopada br. EBC spra-
wuje nadzór nad największymi ban-
kami państw strefy euro (są to banki 
o ogólnej wartości aktywów przekra-
czającej 30 mld euro). Będzie odpowia-
dał za skuteczne funkcjonowanie me-
chanizmu, współpracując w tym za-
kresie z właściwymi organami krajo-
wymi, a ze swojej funkcji nadzorczej 
będzie rozliczany przed parlamentem 
Europejskim i radą. 

podczas tegorocznego zebrania komitetu 
uznano za konieczne zintensyfikowanie 
współpracy w obszarze unii bankowej. 
kees Vendrik – wiceprezes powszechnej 
Izby obrachunkowej Holandii poinformo-
wał o działaniach jego instytucji zmierza-
jących do zbadania, w jaki sposób nok 

mogą współpracować ze sobą w kwestii 
jednolitego mechanizmu nadzorczego. 
w maju br. odbyło się w Hadze spotka-
nie kilku nok z Europejskim trybunałem 
obrachunkowym i holenderskim bankiem 
centralnym, podczas którego dyskutowa-
no między innymi o utracie przez nok 
– w wyniku unii bankowej – prawa do 
kontrolowania uprawnień znacznej czę-
ści banków. spotkanie zaowocowało prze-
prowadzeniem ankiety na temat upraw-
nień nok UE do kontrolowania nadzo-
ru ostrożnościowego oraz potencjalnego 
wpływu mechanizmu na ich możliwości 
kontrolne. wyniki ankiety wykazały chęć 
współpracy nok w tym zakresie. 

poglądy Eto na kontrole jednolitego 
mechanizmu nadzorczego przedstawił 
neven Mates. Zwrócił uwagę na złożo-
ność procesu nadzorczego w UE, w któ-
rym część funkcji została zcentralizowa-
na (np. nadzór ostrożnościowy), a część 
pozostaje na poziomie lokalnym (np. kon-
sekwencje finansowe nieodpowiedniego 
nadzoru). wszystkie mechanizmy kontrol-
ne jednolitego mechanizmu nadzorcze-
go i nadzoru bankowego w UE pozostają 
jeszcze do ustalenia – obecnie Eto pro-
wadzi rozmowy z Europejskim Bankiem 
Centralnym na temat pierwszej kontroli 
mechanizmu nadzorczego.

Sprawozdanie Komisji 
o zwalczaniu korupcji
Jednym z tematów dyskusji było sprawoz-
danie komisji Europejskiej o zwalczaniu 

11 Oświadczenie nt. znaczenia odpowiednich mechanizmów kontroli i rozliczalności w kontekście unii go-
spodarczej i walutowej oraz zarządzania gospodarczego dostępne jest na stronie internetowej Komitetu 
Kontaktowego: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/12111898/12111898_PL.PDF>.
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korupcji w UE12. po raz pierwszy komisja 
przedstawiła analizę sytuacji w każdym 
z 28 państw UE, między innymi wdro-
żone środki zwalczania korupcji, obszary 
wymagające poprawy i metody jej osią-
gnięcia. 

w kwietniu br. Eto przedstawił stano-
wisko w sprawie sprawozdania, w którym 
sformułował uwagi dotyczące, na przy-
kład, zbyt opisowego i ogólnego charak-
teru informacji (brak informacji o sku-
teczności oddziaływania różnych środ-
ków zwalczania korupcji oraz wyjaśnie-
nia przyczyn jej występowania), braku 
kompleksowej analizy związku między 
postrzeganiem korupcji a doświadcze-
niami komisji i państw członkowskich, 
nieuwzględnienia ustaleń Europejskiego 
Urzędu ds. Zwalczania nadużyć 
Finansowych (olaF) czy nieobjęcia ba-
daniem instytucji unijnych. na te kwe-
stie zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu 
na forum komitetu alex Brenninkmeijer  
z Eto. 

Joaquim nunes de almeida z komisji 
Europejskiej zaakcentował potrzebę pro-
wadzenia polityki antykorupcyjnej w za-
kresie zamówień publicznych w odnie-
sieniu do krajowych i unijnych funduszy. 
Jego zdaniem, dogłębna znajomość sytu-
acji w państwach członkowskich i doko-
nywanie właściwych ustaleń przez audy-
torów mogą pomóc w zwalczaniu korup-
cji w tym obszarze. 

także i w tym procesie kluczową rolę 
odgrywają krajowe i unijne ograny kontroli.

Kontrole związane z UE
Jednym z istotnych punktów każdego ze-
brania komitetu jest prezentacja przez wy-
brane nok wyników kontroli zagadnień 
dotyczących UE. w tym roku krzysztof 
kwiatkowski – prezes najwyższej Izby 
kontroli przedstawił wyniki kontroli pn. 
„przygotowanie systemu wdrażania polity-
ki strukturalnej na lata 2014–2020”. Była 
to kontrola nietypowa, gdyż przeprowa-
dzono ją w trakcie procesu przygotowy-
wania instytucji oraz dokumentów i pro-
cedur do wdrożenia nowej perspektywy 
finansowej w polsce, która może otrzymać 
z budżetu unijnego nawet 82,5 mld euro. 
aby w móc w pełni wykorzystać te fun-
dusze, polska administracja musiała pod-
jąć działania w celu opracowania i uzgod-
nienia z komisją Europejską umowy part-
nerstwa i 22 programów operacyjnych. 
niezbędne było również wyznaczenie 
i przygotowanie instytucji odpowiedzial-
nych za wykorzystanie funduszy, a także 
opracowanie zmian w prawie krajowym 
oraz przygotowanie niezbędnych procedur  
i wytycznych. prezes nIk podkreślił, 
że proces przygotowań w okresie obję-
tym kontrolą Izby przebiegał prawidło-
wo i sprawnie, co pozwala przypuszczać, 
że polska administracja należycie usta-
nowi system wdrażania funduszy polity-
ki spójności na lata 2014–2020. 

lone strøm – kontroler generalna Danii 
omówiła wyniki kontroli absorpcji fundu-
szy unijnych przez duńską administrację. 
Środki otrzymane z budżetu UE należało 

12 Ustanowiony w 2011 r. unijny mechanizm zwalczania korupcji zobowiązuje Komisję do przedkładania co 
dwa lata – począwszy od 2013 r. – sprawozdania o zwalczaniu korupcji.
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wykorzystać w ciągu dwóch lat i tak krót-
ki okres stanowił ogromne wyzwanie dla 
administracji. następnie Giedrė Švedienė 
– kontroler generalna litwy poinformo-
wała o doświadczeniach jej urzędu zwią-
zanych z wykonywaniem funkcji instytu-
cji audytowej w zakresie pomocy struk-
turalnej z UE. Jest to jeden z nielicznych 
przypadków w Unii, gdzie taką funkcję 
pełni najwyższy organ kontroli, a nie mi-
nisterstwo czy instytucja samorządowa. 
Zalety takiego rozwiązania to między in-
nymi audyt przeprowadzany przez godny 
zaufania organ według profesjonalnych 
standardów; do wad G. Švedienė zaliczy-
ła konflikt związany z niezależnością i za-
potrzebowanie na znaczące zasoby ludz-
kie i narzędzia metodyczne.

Działania KK w 2014 r.  
oraz w kolejnych latach
najwyższa Izba kontroli przedstawiła 
sprawozdanie ze współpracy najwyższych  
organów kontroli i krajowych urzędów sta-
tystycznych. wyniki ankiety przeprowa-
dzonej przez Izbę wśród nok UE wska-
zują, że różnice w ich uprawnieniach i po-
dejściu kontrolnym, a także w krajowym 
ustawodawstwie, tworzą naturalne zróżni-
cowanie w zakresie ich współpracy z kra-
jowymi urzędami statystycznymi. Jednak 
ankieta pokazała również, że wiele nok 
aktywnie angażuje się w jej rozwijanie13. 

Fiński Urząd kontroli państwowej 
– przewodniczący sieci współpracy kk 
ds. kontroli polityki fiskalnej poinformo- 

wał o wynikach badania wdrażania paktu 
fiskalnego w poszczególnych państwach 
członkowskich UE, a także o roli nok 
w tym zakresie. Badanie wykazało spraw-
ny przebieg tego procesu na szczeblu kra-
jowym, bliską współpracę najwyższych  
organów kontroli z radami fiskalnymi, 
a także przeprowadzanie przez nok 
kontroli związanych z paktem (praktycz-
nie wszystkie nok państw strefy euro 
uprawnione są do kontrolowania wdra-
żania paktu). 

komitet przyjął trzy istotne uchwa-
ły. pierwsza z nich to uchwała w sprawie 
standardów rachunkowości sektora pu-
blicznego dla państw członkowskich UE 
(Esrsp), przedstawiona przez grupę za-
daniową kk ds. Esrsp. 

kwestia standardów jest istotna dla 
nok UE i ma priorytetowe znaczenie dla 
współpracy w ramach komitetu – w tej 
chwili trwa proces ich opracowywania 
przez komisję Europejską, a do końca 
2015 r. komisja planuje przedłożyć propo-
zycję regulacji ramowych Esrsp. Dlatego 
też w uchwale przyjętej na tegorocznym 
zebraniu komitet postanowił o kontynu-
owaniu monitorowania przez grupę zada-
niową komitetu całego procesu i zachęcił 
nok, aby utrzymywały kontakt z krajo-
wymi ministerstwami finansów w tej spra-
wie i włączały się w prace grup zadanio-
wych komisji Europejskiej ds. zarządzania 
i standardów Esrsp (wiele nok, w tym 
najwyższa Izba kontroli, już uczestniczy 
w pracach komisji).

13 Zob. również O. Leszczyńska-Luberek, J. Mazur: Możliwości współpracy najwyższych organów kontroli 
i krajowych urzędów statystycznych państw UE w sprawach związanych ze statystykami opracowywanymi 
na potrzeby unijnej procedury nadmiernego deficytu, „Kontrola Państwowa” nr 3/2013.
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Druga uchwała przyjęta przez komitet 
dotyczy utworzenia tak zwanego me-
chanizmu wczesnego ostrzegania (early 
warning mechanism), którego rolą ma 
być bieżące monitorowanie zmian w za-
rządzaniu gospodarczym UE ze szczegól-
nym uwzględnieniem procesów legisla-
cyjnych, co pozwoli komitetowi reago-
wać na nie szybko i w odpowiednim cza-
sie. początkowo mechanizm będzie ko-
ordynowany przez trybunał i wdrożony 
na okres próbny dwóch lat, po czym na-
stąpi jego ocena. Elastyczne rozwiązania 
stwarzają wszystkim nok UE możliwość 
skutecznego włączenia się w jego funk-
cjonowanie. 

Utworzenie mechanizmu wczesnego 
ostrzegania wiązało się z potrzebą uak-
tualnienia dwóch dokumentów określa-
jących wewnętrzną organizację i procedu-
ry działania komitetu. w związku z tym 
najwyższa Izba kontroli przedstawiła pro-
pozycje zmian w „wytycznych procedu-
ralnych kk” oraz „oświadczeniu w spra-
wie roli przewodniczącego kk”, a komitet 
przyjął je w formie uchwały. Dotyczą one 
między innymi możliwości podejmowania 
przez komitet decyzji w trybie procedu-
ry pisemnej i odbywania zebrań nadzwy-
czajnych, powiadamiania innych instytu-
cji i osób o uchwałach podejmowanych na 
zebraniach komitetu, koordynowania jego 
działań między zebraniami, a także opra-
cowania planu zadań w związku z realiza-
cją uchwał przyjętych na danym zebraniu. 

komitet kontaktowy zaakceptował 
propozycję holenderskiej powszechnej 

Izby obrachunkowej zorganizowania 
koordynowanej kontroli nadzoru banko-
wego na poziomie unijnym i krajowym. 
przygotowania do tego przedsięwzięcia 
rozpoczną się w przyszłym roku, a sama 
kontrola zostanie przeprowadzona w la-
tach 2016–2017. 

sieć współpracy kk ds. strategii Europa 
2020 zaproponowała, że będzie kontynu-
ować przygotowania do przeprowadzenia 
w latach 2015–2016 kontroli równoległej 
obejmującej jeden lub więcej głównych 
celów strategii (nastąpi to w koordynacji 
z siecią współpracy kk ds. kontroli polity-
ki fiskalnej) i zachęciła pozostałe nok do 
aktywnego uczestniczenia bądź w kontroli,  
bądź w innych działaniach sieci. na kolej-
nym zebraniu komitetu zostanie przed-
stawiona szczegółowa propozycja kontroli. 

lászló Domokos – prezes państwowej 
Izby obrachunkowej węgier przedsta-
wił wstępną propozycję przeprowadze-
nia wspólnej kontroli realizacji jednego 
z celów strategii Europa 2020, dotyczą-
cego edukacji14. 

Grupa robocza kk ds. funduszy struk-
turalnych VI, której członkiem jest nIk, 
prowadzi obecnie kontrolę równoległą pn. 
„analiza błędów przy udzielaniu zamó-
wień publicznych w programach współfi-
nansowanych z funduszy strukturalnych”. 
kontrola będzie kontynuowana w przy-
szłym roku, a jej wyniki zostaną przedsta-
wione na następnym zebraniu komitetu.

na zakończenie obrad Vítor Caldeira 
– prezes Europejskiego trybunału obra-
chunkowego wydał koktajl upamiętniający 

14 Podniesienie poziomu wykształcenia m.in. poprzez zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wie-
ku 30-34 lata mających wykształcenie wyższe lub równoważne. 



nr 6/listopad-grudzień/2014 175 

Zebranie Komitetu Kontaktowego   współpraca międzynarodowa  

10. rocznicę rozszerzenia w 2004 r. Unii 
Europejskiej. spotkaniu towarzyszy-
ła wystawa plakatów prezentujących 
kontrole z obszaru UE przeprowadzo-
ne przez nok dziesięciu państw człon-
kowskich, które przystąpiły do Unii  
w 2004 roku15. 

najwyższa Izba kontroli miała oka-
zję pochwalić się około 100 kontrola-
mi koordynowanymi związanymi ze 
sprawami Unii, przeprowadzonymi 
w latach 2004–2013. Były to kontrole  
wykorzystania środków unijnych (dotyczą-
ce np. przygotowania polskiej administra-
cji do pozyskania funduszy unijnych, funk-
cjonowania systemu zarządzania tymi fun-
duszami w polsce lub wykorzystania środ-
ków przez polskie instytucje i beneficjen-
tów), a także kontrole wykonania zadań 

związanych z członkostwem polski w UE 
(np. z zakresu wdrażania ustawodawstwa 
unijnego lub przygotowania polskiej admi-
nistracji do wydajnego i skutecznego wy-
konywania zadań wynikających z człon-
kostwa w UE. Z roku na rok rośnie licz-
ba kontroli nIk w obszarze związanym 
z Unią Europejską (w 2014 r. mają one sta-
nowić ok. 11% wszystkich kontroli Izby). 

kolejne zebranie komitetu kontak towe-
go odbędzie się w czerwcu 2015 r. w rydze. 
Do tego czasu przewodniczącym komitetu 
będzie kontroler generalna Łotwy. 

Ewa Miękina
zastępca łącznika NIK z ETO,
Departament Strategii NIK

15 Należy zwrócić uwagą na ogromne zaangażowanie ETO w upamiętnienie 10. rocznicy rozszerzenia w 2004 r. 
Unii Europejskiej. Trybunał zaprosił 10 NOK również do opublikowania w biuletynie ETO artykułów na te-
mat ich kontroli z obszaru UE. Jednym z pierwszych, które podjęły się tego zadania była Najwyższa Izba 
Kontroli – zob. J. Mazur Audit activity of the Polish Supreme Audit Office in EU-related matters, ECA Journal, 
June 2014; <http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JOURNAL14_06/journal_0614.pdf>. 


