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w związku z  trwającymi równolegle 
w polsce obchodami 25. rocznicy obale-
nia komunizmu prezes nIk przypomniał 
uczestnikom kongresu o tym wydarzeniu. 
wszystkim obecnym na kongresie sze-
fom europejskich najwyższych organów 
kontroli (nok) wręczył pamiątkę z tej 

okazji – znaczek poczty polskiej poświę-
cony 25-leciu Święta wolności. 

prezes krzysztof kwiatkowski podzięko-
wał również, w szczególności prezesowi 
trybunału obrachunkowego portugalii 
Guilherme d’oliveira Martinsowi, za wspie-
ranie w latach 80. ubiegłego wieku opozycji 
demokratycznej w polsce1. wszyscy uczest-
nicy otrzymali także pamiątkowe plakietki. 

Współpraca 
międzynarodowa

IX Kongres EUROSAI w Hadze

IX kongres Europejskiej organizacji najwyższych organów kontroli  
(EUrosaI) został zorganizowany w Hadze od 16 do 19 czerwca 2014 r. 
wzięło w nim udział blisko 60 delegacji z całej Europy – polskiej przewod-
niczył prezes nIk krzysztof kwiatkowski.

Ulepszamy jakość swoich działań

1 Prezes Guilherme d’Oliveira Martins został odznaczony wcześniej Orderem Zasługi przez Prezydenta RP 
i Medalem Wdzięczności przez Europejskie Centrum Solidarności.
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kongres EUrosaI jest najwyższym or-
ganem tej organizacji2. w jego skład wcho-
dzą wszystkie członkowskie najwyższe 
organy kontroli3. Zwoływany jest raz na 
trzy lata przez nok przejmujący prezy-
dencję w EUrosaI. w tym roku gospo-
darzem kongresu była powszechna Izba 
obrachunkowa Holandii. 

przewodni temat kongresu stanowiły 
innowacje. najwyższy organ kontroli nie- 
przerwanie powinien dążyć do ciągłego 
ulepszania jakości swoich działań, poszu-
kiwać rozwiązań zapewniających wzrost 
efektywności metod pracy, a przede 
wszystkim kontroli. Dlatego też organi-
zatorzy kongresu, opierając się również 
na osiągnięciach kongresu EUrosaI dla 
Młodych YEs4, zdecydowali o umożliwie-
niu uczestnikom podjęcia dyskusji na temat 
roli innowacji w nok jako narzędzia dłu-
gookresowego wzrostu jakości jego prac. 

w trakcie kongresu odbyły się prezen-
tacje i prelekcje zewnętrznych ekspertów 
w dziedzinie innowacji, a także warsztaty 
prowadzone przez przedstawicieli ponad 
połowy europejskich nok. warsztaty 
umożliwiły wymianę doświadczeń i zapo-
znanie się z ciekawymi rozwiązaniami za-
stosowanymi przez inne nok. w ich trak-
cie dyskutowano między innymi o nowym 

podejściu do zapewnienia przejrzystości 
działań sektora publicznego, współpracy 
z innymi instytucjami publicznymi, spo-
sobach komunikacji nok ze społeczeń-
stwem, innowacyjnych narzędziach pre-
zentacji danych oraz sposobach włączenia 
obywateli do działań nok, o rozpoznawa-
niu zagrożeń korupcją w sektorze publicz-
nym. najwyższa Izba kontroli, wspólnie 
z trybunałem obrachunkowym portugalii, 
zorganizowała warsztaty poświęcone za-
rządzaniu kwestiami etycznymi w nok. 
Efektem warsztatów będzie oświadcze-
nie przygotowane przez grupę zadaniową 
EUrosaI ds. kontroli i etyki5, wzywają-
ce europejskie nok do zwrócenia uwagi 
na te kwestie. 

na posiedzeniach Zarządu EUrosaI 
oraz sesjach plenarnych kongresu zapre-
zentowano sprawozdania z działalności 
EUrosaI w latach 2011–2014 oraz rapor-
ty z działań grup roboczych i zadaniowych 
organizacji6. przedstawiono także sprawoz-
danie z dotychczasowej realizacji planu stra-
tegicznego EUrosaI na lata 2011–2017. 
warto przypomnieć, że nIk, przewod-
nicząc EUrosaI w latach 2008–2011,  
zainicjowała przygotowanie tego planu. 

kongres jednomyślnie zaakceptował 
przejęcie przez nIk przewodnictwa 

2 EUROSAI powstała w 1990 r. w Madrycie jako regionalna grupa robocza Międzynarodowej Organizacji 
Najwyższych Organów Kontroli – INTOSAI.

3 Obecnie EUROSAI zrzesza 50 członków, w tym NOK z 49 krajów oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy.
4 Szerzej na temat Kongresu EUROSAI dla Młodych YES [w:] G. Haber: Pierwszy Kongres EUROSAI 

dla Młodych „YES”, „Kontrola Państwowa” nr 1/2014.
5 NIK jest członkiem tej grupy od października 2013 r.; więcej informacji o grupie: 
 <http://www.eurosai-tfae.tcontas.pt/default.aspx>.
6 Grupy robocze i zadaniowe EUROSAI: grupa robocza ds. technologii informatycznych, grupa robocza 

ds. kontroli środowiskowych, grupa robocza ds. kontroli wykorzystania funduszy na rzecz katastrof i klęsk żywio-
łowych, grupa zadaniowa ds. kontroli i etyki, a także Komitet Monitorujący ds. elektronicznej bazy danych 
dobrych praktyk w kontroli jakości. Więcej informacji zob. <http://www.eurosai.org/en/working-groups>.
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w grupie roboczej EUrosaI ds. technolo-
gii informatycznych7, a przedstawiciel nIk 
zaprezentował plan działań grupy na ko-
lejne lata. ponadto delegacja nIk aktyw-
nie włączyła się w poparcie wniosku nok 
Ukrainy o przekształcenie grupy zadanio-
wej ds. kontroli wykorzystania funduszy 
na rzecz katastrof i klęsk żywiołowych 
(której przewodzi nok Ukrainy) w stałą 
grupę roboczą. 

podczas kongresu, z inicjatywy prezesa 
nIk krzysztofa kwiatkowskiego, spotkali 
się szefowie delegacji nok Czech, Estonii, 
litwy, Łotwy, polski, słowacji, Ukrainy 
i węgier. spotkanie miało na celu podję-
cie współpracy na rzecz wzmocnienia po-
tencjału instytucjonalnego nok Ukrainy, 
szczególnie w zakresie kontroli środków 
europejskich. 

w maju br. komisja Europejska podję-
ła decyzję o przyznaniu Ukrainie znacz-
nych środków finansowych w ramach 
pakietu pomocowego. Duża część tych 
środków będzie podlegała kontroli Izby 
obrachunkowej Ukrainy. Dlatego nok 
krajów Grupy wyszehradzkiej (w tym 
polski) oraz krajów bałtyckich postano-
wiły podzielić się swymi doświadczenia-
mi i wiedzą w tym zakresie. na spotka-
niu w Hadze ustalono, że nIk będzie 
gospodarzem pierwszego szkolenia dla 
kontrolerów ukraińskich, które jest pla-
nowane na listopad br. obecnie trwają 
prace nad szczegółowym jego progra-
mem. Uczestnicy spotkania wyrazili 

zadowolenie z podjęcia przez polskę ta-
kiej inicjatywy, a szefowie wszystkich 
ośmiu nok zapowiedzieli swój udział 
w inauguracji szkolenia. 

ponadto, szefowie nok azerbejdżanu, 
Białorusi, kazachstanu, Mołdawii, polski, 
rosji, Ukrainy, węgier i włoch podpisali  
w Hadze sprawozdanie z kontroli równo-
ległej wykorzystania funduszy na rzecz 
zapobiegania i eliminacji skutków ka-
tastrof i klęsk żywiołowych8. kontrolę 
zrealizowano w ramach prac grupy zada-
niowej EUrosaI ds. kontroli wykorzy-
stania funduszy na rzecz katastrof i klęsk 
żywiołowych, której przewodniczy Izba 
obrachunkowa Ukrainy.

na tle innych państw, które uczestni-
czyły w kontroli, polski system reagowa-
nia na klęski żywiołowe prezentuje się jako 
kompletny i skuteczny. w trakcie przepro-
wadzania kontroli (2012 r.) Izba wytknęła 
wprawdzie pewne luki w przepisach (za-
siłki dla powodzian wypłacane były wedle 
wytycznych sekretarza stanu w Mswia, 
a nie jak wymaga tego polskie prawo, na 
podstawie co najmniej rozporządzenia), 
ale braki te nie utrudniły udzielania po-
mocy, która została przekazana w wystar-
czającej wysokości i na czas, a następnie 
rzetelnie rozliczona.

AgnieszkA MorAwskA
Departament Strategii NIK

7 Więcej informacji o grupie: <http://www.eurosai-it.org>.
8 Pełny tekst sprawozdania: <http://www.nik.gov.pl/plik/id,6667.pdf>.


