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PREZES NIK PRZEWODNICZĄCYM KOMITETU KONTAKTOWEGO

Szefowie najwyższych organów kontroli (NOK) państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego (ETO), tworzący tzw. Komitet Kontaktowy (KK), spotkali 
się 11-12 października w Dubrowniku na dorocznym zebraniu. Głównym tematem było 
rozszerzenie współpracy między organami kontroli a obywatelami. Ivan Klešić kontroler 
generalny Chorwacji przekazał na najbliższy rok przewodnictwo w Komitecie prezesowi 
NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. 

Uczestnicy spotkania omówili wyzwania, przed jakimi stoją dziś najwyższe orga-
ny kontroli. Dyskutowali, kto jest odbiorcą informacji wynikających z kontroli (mogą 
to być np. organizacje pozarządowe, dziennikarze, parlamenty), a także jakie innowa-
cyjne sposoby komunikacji powinny stosować organy kontroli, aby w większym stopniu 
zaangażować obywateli. 

Z życia NIK 
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Pamiątkowa fotografia uczestników zebrania; w pierwszym rzędzie od lewej: prezes NOK Belgii Philippe 
Roland, prezes NOK Bułgarii Tzvetan Tzvetkov, prezes NOK Łotwy Elita Krūmiņa, prezes NOK Serbii 
Duško Pejović, prezes NOK Czech Miloslav Kala, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski; drugi z prawej: 
prezes NOK Czarnogóry Milan Dabović.
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Na każdym zebraniu KK NOK dzielą się dobrymi praktykami dotyczącymi prowa-
dzonych przez siebie kontroli związanych z UE. W tym roku NIK przedstawiła wyniki 
kontroli zarządzania wykorzystaniem funduszy unijnych na lata 2014–2020 w ramach 
polityki spójności. Izba oceniła m.in. skuteczność działań naprawczych służących przy-
śpieszeniu wydawania tych środków, a także stopień wdrożenia programów operacyjnych.

Kolejne zebranie KK zaplanowano w Warszawie, 27-28 czerwca 2019 r. Jego główną 
częścią będzie seminarium „Cyfrowa Europa: wyzwania i możliwości dla NOK UE”.

NOK AZERBEJDŻANU CZERPIE Z DOŚWIADCZEŃ NIK

Na początku września w siedzibie NIK gościła delegacja Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu 
(CoA), z jej przewodniczącym Vugarem Gulmammadovem. Tematem rozmów z kie-
rownictwem i przedstawicielami Izby była nowo przyjęta ustawa o Izbie Obrachunkowej 
Republiki Azerbejdżanu oraz zacieśnianie współpracy między instytucjami. Omawiano 
m.in. rozpoczęty w listopadzie 2017 roku i finansowany przez UE projekt współpracy 
bliźniaczej (twinning) zatytułowany „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i ad-
ministracyjnego Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu”. 

Na prośbę gości podczas wizyty zaprezentowano wybrane narzędzia IT, z których 
na co dzień korzystają kontrolerzy Izby. Przedstawiono także metodykę i procedury 
kontroli wykonania budżetu państwa, a następnie przedyskutowano sposób prowadze-
nia kontroli budżetowych w Azerbejdżanie. Reforma tego obszaru działalności CoA 
jest jednym z największych wyzwań, a NIK będzie pomagała stopniowo przeprowadzać 
te zmiany. Stanie się to łatwiejsze dzięki podpisanej w Warszawie umowie o współpracy.
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Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i przewodniczący CoA Vugar Gulmammadov uczcili pamięć bohate-
rów Polski i Azerbejdżanu składając wieńce pod pomnikami w parku im. J. Polińskiego w Warszawie.
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ODNOWIENIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z NOK MOŁDAWII

Wymiana wiedzy i najlepszych praktyk, a także rozwój współpracy zawodowej – to naj-
ważniejsze postanowienia podpisanej 10 września 2018 r. umowy pomiędzy Najwyższą 
Izbą Kontroli, reprezentowaną przez prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego a Trybunałem 
Obrachunkowym Mołdawii i jej prezesem Veaceslavem Untilą. Tym samym odnowiono 
umowę zawartą dziesięć lat wcześniej. 

Celem obecnego porozumienia jest usprawnienie współpracy, prowadzenie kon-
sultacji i spotkań roboczych. To ważne, ponieważ NIK i Trybunał Obrachunkowy 
Mołdawii działają w Zarządzie EUROSAI, Trybunał uczestniczy ponadto w mię-
dzynarodowej kontroli jakości powietrza (współkoordynowanej przez Izbę). Raport 
wspólny z tego badania jest w trakcie negocjacji, a jego prezentację zaplanowano  
na grudzień 2018 r.

INDYJSKA WIZYTA 

Kontrole dotyczące jakości powietrza oraz wykorzystania środków publicznych na inno-
wacje były tematem spotkania w centrali Najwyższej Izby Kontroli prezesa Krzysztofa 
Kwiatkowskiego oraz dwojga zastępców kontrolera i audytora generalnego Indii – Mukesh 
Singh i Mamta Kundra. 

Współpraca NIK z indyjskim NOK trwa od chwili zawarcia porozumienia o współpracy 
przed 18. laty. Goście wzięli udział w zajęciach warsztatowych poświęconych metodyce 
kontroli, opracowywaniu i analizie wyników oraz tworzeniu informacji pokontrolnych. 
Przed przyjazdem do stolicy odwiedzili Delegaturę NIK w Krakowie; duże zaintereso-
wanie gości wzbudziła jej aktywność międzynarodowa, a szczególnie współkoordyno-
wanie kontroli jakości powietrza w Europie.
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EUROPEJSCY METODYCY PIERWSZY RAZ RAZEM

W siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie 
przedstawicieli pionów metodyki europejskich najwyższych organów kontroli (NOK). 
Gospo darzem był prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który współprzewodniczy 
zarządowi Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI). 

W seminarium uczestniczyło ponad 60 delegatów z blisko 30 instytucji kontrolnych. 
Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne, w trakcie których dyskutowano 
o zapewnianiu jakości kontroli, m.in. przez wdrażanie standardów ISSAI Międzynarodowej 
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli; wykorzystaniu nowoczesnych sposobów 
prezentacji wyników badań w komunikacji z obywatelami; planowaniu kontroli – na po-
ziomie strategicznym i operacyjnym – z wykorzystaniem analizy ryzyka.
 

25. ROCZNICA UTWORZENIA RIO

W 2018 r. regionalne izby obrachunkowe (RIO), zajmujące się nadzorem i kontrolą 
gospodarki finansowej samorządów, świętują 25-lecie istnienia. W uroczystych ob-
chodach jubileuszu, które miały miejsce 18 września w Sali Kolumnowej Sejmu RP, 
obok przedstawicieli RIO i najwyższych władz państwowych, uczestniczył prezes 
Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Przemawiając do zebranych przy-
pomniał o doskonałych relacjach NIK i RIO, które datują się od podpisania porozu-
mienia w 2002 r. NIK dostarcza regionalnym izbom swoje materiały i opracowania 
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dotyczące metodyki i wyników kontroli, otrzymuje zaś informacje o danych zawartych 
w wybranych sprawozdaniach samorządów. 

Obie instytucje przeprowadzają także wspólne badania kontrolne. Jedno z najważ-
niejszych dotyczyło prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu 
terytorialnego dotacji na zadania zlecane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych. Uczestniczyło w nim 16 regionalnych izb i 14 delegatur NIK.

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospo-
darki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, 
samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych korzystających z dotacji samo-
rządowych. W Polsce działa 16 regionalnych izb. Wszystkie zrzeszone są w Krajowej 
Radzie RIO.

UPOWSZECHNIANIE DOBRYCH PRAKTYK KONTROLNYCH

W Jachrance koło Warszawy, 23 października, odbyła się coroczna konferencja Polskiej 
Izby Biegłych Rewidentów (PIBR). Honorowym patronem tego wydarzenia był prezes 
NIK Krzysztof Kwiatkowski. W przemówieniu otwierającym konferencję powiedział, 
że ważnym zadaniem kontroli i audytu jest nie tylko identyfikowanie nieprawidłowości 
i formułowanie zaleceń, ale także upowszechnianie dobrych praktyk. Izba przywiązuje 
do tego dużą wagę. 

Zdaniem prezesa NIK wyzwaniem dla kontrolerów i audytorów jest dziś coraz więk-
sza presja na przyspieszanie tempa kontroli czy prowadzenie badań w zinformatyzo-
wanym świecie. Jednocześnie trzeba wiedzieć, jak skutecznie przekazywać ich wyniki 
społeczeństwu. Obecnie nikt poza profesjonalistami nie ma czasu na czytanie całych 
raportów napisanych specjalistycznym językiem. Najważniejsze wyniki kontroli muszą 
być zatem przekazywane syntetycznie i przystępnie, dlatego w Izbie przywiązuje się 
do tego dużą wagę. 

Najwyższa Izba Kontroli  i Polska Izba Biegłych Rewidentów ściśle ze sobą współ-
pracują, między innymi wymieniają doświadczenia, koordynują działania służące pod-
noszeniu kwalifikacji kontrolerów i rewidentów. Porozumienie w tej sprawie zawarto 
w grudniu 2017 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów jest samorządem zawodowym zrzeszającym wszyst-
kich biegłych rewidentów w Polsce. Dba o wiarygodność informacji finansowej oraz 
bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Członkowie samorządu świadczą usługi audy-
torskie i doradcze. PIBR pełni też nadzór nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta 
oraz zapewnia podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków. Nadzór publiczny nad 
działalnością samorządu sprawuje, powoływana przez Ministerstwo Finansów, Komisja 
Nadzoru Audytowego.

 (red.)




