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POROZUMIENIE O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY

Przebywający z wizytą w Polsce audytor 
generalny Litwy Arūnas Dulkys oraz pre-
zes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof 
Kwiatkowski podpisali porozumienie 
o partnerstwie i współpracy. W imieniu 
obu NOK zobowiązali się do wzajemnej 
pomocy w usprawnianiu niezależnej kon-
troli państwowej, a także komunikacji 
służącej międzynarodowej społeczno-
ści NOK.

Wizyta delegacji litewskiej rozpoczęła 
się w 13 listopada 2017 r. w Delegaturze 
NIK w Łodzi. Na stęp nego dnia w siedzi-
bie Izby w Warszawie omówiono szerzej 

współpracę w ramach EUROSAI i INTOSAI, podjęto również zagadnienia związane 
z finansami UE i rolą UKP Litwy jako rady fiskalnej. Poruszono temat działalności 
Grupy Zadaniowej EUROSAI ds. kontroli samorządowych (TFMA) i planowanych 
równoległych badań jednostek samorządowych. NIK i UKP Litwy będą liderami kon-
troli „Odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego za inwestycje kapitałowe”, 
która zostanie przeprowadzona przez członków Grupy w 2018 r. 

W trakcie spotkania gościom zaprezentowano założenia funkcjonującego w NIK od 
ponad dwóch lat systemu zapewnienia jakości procesu kontrolnego. Arūnas Dulkys 
podkreślił, że będzie chciał wykorzystać u siebie przedstawione rozwiązania. Audytor 
generalny Litwy uczestniczył także w prezentacji tzw. rankingu kontroli NIK, w ramach 
którego wszystkie są oceniane według precyzyjnie opisanych kryteriów. Stronę litewską 
zainteresowały również trzy znaczące kontrole przeprowadzone przez NIK, dotyczące 
suplementów diety, jakości paliw oraz montażu przy drogach ekranów akustycznych. 
Goście zapoznali się też z zasadami komunikacji Izby z parlamentem i obywatelami 
oraz przygotowywania budżetu NIK.
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Audytor generalny Litwy Arūnas Dulkys (z lewej) i prezes 
Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski po pod
pisaniu „Deklaracji partnerstwa i współpracy”.
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z życia NIK  

Polscy kontrolerzy byli natomiast zainteresowani m.in. tym, jak Urząd Kontroli 
Państwowej Litwy monitoruje wdrażanie wydanych przez siebie zaleceń pokontrol-
nych. Od listopada 2016 r. dane o ich realizacji, codziennie automatycznie aktualizo-
wane, dostępne są dla wszystkich zainteresowanych. 

Na zakończenie wizyty audytor generalny Arūnas Dulkys wystąpił do prezesa Krzysztofa 
Kwiatkowskiego z prośbą o dokonanie przeglądu partnerskiego UKP  Litwy.

ROSYJSCY KONTROLERZY GOŚĆMI DELEGATURY NIK W OLSZTYNIE

Metodyka kontroli, ze 
szczególnym uwzględnie-
niem kontroli budżeto-
wych, a także określenie 
obszarów, w ramach któ-
rych istotne byłoby prze-
prowadzenie tzw. kon-
troli równoległych były 
tematem rozmów przed-
stawicieli Izby Kontrolno-
-Obrachunkowej (IKO) 
Obwodu Kaliningradzkiego 
Federacji Rosyjskiej oraz 
Najwyższej Izby Kontroli.

Delegacji rosyjskiej przewodniczył prezes IKO Leonid Siergiejew, zaś NIK reprezentował 
wiceprezes Wojciech Kutyła. W spotkaniu uczestniczyli także: dyrektor Departamentu 
Budżetu i Finansów Stanisław Jarosz, wicedyrektor Departamentu Metodyki i Rozwoju 
Zawodowego Wiesław Karliński oraz gospodarze spotkania ‒ przedstawiciele olsztyń-
skiej delegatury: dyrektor Andrzej Zyśk, wicedyrektor Piotr Górny i doradca ekono-
miczny Barbara Zajdel.

Ustalono, że najodpowiedniejszymi obszarami do prowadzenia kontroli równoległych 
NIK i IKO mogą być Programy Współpracy Transgranicznej, tj. Litwa-Polska-Rosja 
2007–2013 i obecnie realizowany Polska-Rosja 2014–2020. Pierwszy program pochło-
nął 146 mln euro; 124 mln pochodziły ze środków unijnych, pozostałą kwotę wyłoży-
ła Federacja Rosyjska. Pieniądze wydano na unowocześnienie muzeów, budowę dróg, 
modernizację szpitali, zakup sprzętu oraz samochodów specjalistycznych dla jednostek 
ratownictwa medycznego. Na realizację drugiego programu zaplanowano około 50 mln 
euro. Mają zostać wydane m.in. na projekty dotyczące zachowania dziedzictwa naro-
dowego, ochronę środowiska, poprawę bezpieczeństwa. (red.)
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Uczestnicy spotkania w Olsztynie 30 listopada 2017 r.; wśród nich, 
w pierwszym rzędzie: prezes IKO Leonid Siergiejew (czwarty z pra
wej) oraz wiceprezes NIK Wojciech Kutyła (trzeci z prawej).


