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AGNIESZKA MORAWSKA

EUROSAI1jest jedną z regionalnych grup2 
Międzynarodowej Organizacji Naj wyż - 

1	 Obszernie	o	VII	Kongresie	EUROSAI	zorganizowanym	przez	NIK	w	czerwcu	2008	r.	w	Krakowie,	w	związku	
z	objęciem	przewodnictwa	w	organizacji	w	latach	2008–2011,	„Kontrola	Państwowa”	nr	3/2008,	s.3-22.

2	 Szerzej	o	EUROSAI,	patrz:	A.	Kukuła:	EUROSAI	–	Europejska	Organizacja	Najwyższych	Organów	Kontroli,	
„Kontrola	Państwowa”	nr	2/2008,	s.15-24.	

szych Organów Kontroli (INTOSAI) 
i obecnie liczy 50 członków. Organami 
EUROSAI są: Kongres, Zarząd i Sekre-
tariat Generalny. Cele organizacji to 

W Stambule, 22-24 maja 2017 r. odbył się X, jubileuszowy Kongres1 Euro-
pejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI), utwo-
rzonej w Madrycie w 1990 r. Rozpoczęła go ceremonia przekazania przez 
NOK Holandii prezydencji w EUROSAI. Przez najbliższe trzy lata pra-
cami organizacji i  jej Zarządu będzie kierował NOK Turcji. Kongres za-
twierdził Plan Strategiczny na lata 2017–2023, wybrano też nowy zarząd, 
którego wiceprzewodniczącym został prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.
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Osiągnięcia	i	plany	na	przyszłość
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między innymi: promowanie współpracy 
między członkowskimi organami kontroli 
i innymi grupami regionalnymi INTOSAI; 
zachęcanie do wymiany informacji i doku-
mentów oraz wdrażania wniosków i zaleceń 
przyjętych przez Kongres; przyczynianie 
się do rozwoju badań naukowych w dzie-
dzinie audytu finansów publicznych. 

Przed rozpoczęciem X Kongresu 
miało miejsce 47. posiedzenie Zarządu 
EUROSAI, na którym przedstawiono ra-
porty z funkcjonowania poszczególnych 
struktur organizacji oraz podjęto dyskusję 
na temat efektów tych działań. 

NOK Holandii zaprezentował doko-
nania pierwszego Planu Strategicznego 
EUROSAI na lata 2011–2017 oraz zapro-
ponował listę działań i projektów, które 
powinny być kontynuowane w kolejnych 
latach. 

Zarząd przyjął dwie rezolucje przygo-
towane przez przedstawiciela NIK doty-
czące: 

 • organizacji wzajemnych staży i praktyk 
w europejskich NOK, jako narzędzia wy-
miany wiedzy i doświadczeń; 

 • organizacji stażu w Sekretariacie, jako 
formy wsparcia organizacji. 

Kongres EUROSAI, w skład którego 
wchodzą wszyscy członkowie organiza-
cji, jest jej najwyższą władzą, odbywa się 
raz na trzy lata i gromadzi szefów 50 NOK 
oraz trybunałów obrachunkowych z całej 
Europy, ETO i przedstawicieli kilku or-
ganizacji niezrzeszonych. W czasie obrad 
Kongresu są podejmowane i zatwierdzane 
najważniejsze decyzje.

Jubileuszowy Kongres rozpoczął się 
od ceremonii przekazania przez NOK 
Holandii prezydencji w EUROSAI naj-
wyższemu organowi kontroli Turcji, który 

przez najbliższe trzy lata będzie przewod-
niczył pracom organizacji i jej Zarządu. 

Podczas Kongresu wybrano: 
 • NOK Czech gospodarzem kolejnego 

Kongresu, który przejmie prezydencję 
w 2020 r.; 

 • Najwyższą Izbę Kontroli i NOK Łotwy 
na członków Zarządu na lata 2017–2023; 

 • NOK Chorwacji i NOK Bułgarii na au-
dytorów wewnętrznych na lata 2017–2019; 

 • finalistów konkursu na najlepsze nagra-
nie filmowe promujące znaczenie etyki 
w kontroli państwowej;

 • nowe logo organizacji. 
W czasie Kongresu zorganizowano se-

minaria i warsztaty związane z praktycz-
nym wdrożeniem standardów ISSAI. Na 
prośbę gospodarzy prezes Najwyższej Izby 
Kontroli Krzysztof Kwiatkowski otwo-
rzył seminarium poświęcone roli NOK we 
wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju 
ONZ, którego moderatorem był w dalszej 
części przedstawiciel NIK. 

Reprezentanci Izby zorganizowali warsz-
taty poświęcone etyce w kontroli państwo-
wej, w czasie których poprowadzono dys-
kusję o szkoleniach temu poświęconych 
w NOK. 

NIK zaprezentowała w Stambule osią-
gnięcia Grupy Roboczej EUROSAI ds. IT, 
której przewodniczy od 3 lat, w tym pro-
jekt CUBE. Na specjalnym warsztacie 
przedstawiciele NIK podzielili się do-
świadczeniami z wdrażania innowacyj-
nych technologii w audycie.

Kongres zatwierdził też nowy Plan 
Strategiczny na lata 2017–2023 oraz za-
łożenia organizacyjne związane z jego reali-
zacją. Ideę planu strategicznego organizacja 
zawdzięcza polskiemu organowi kontrol-
nemu, ponieważ podczas przewodnictwa 
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NIK w EUROSAI w latach 2008–2011 
opracowano pierwszy taki dokument. 
NIK w dalszym ciągu aktywnie angażuje 
się w realizację kolejnego planu. Dyskusja 
na ten temat była kontynuowana na 48. 
posiedzeniu Zarządu, zorganizowanym 
tuż po zakończeniu Kongresu, na któ-
rym podzielono zadania między człon-
ków Zarządu. I tak:
1. Całościowe zarządzanie organizacją 
przypadło NOK Turcji, przewodniczą-
cemu Zarządu. 
2. Realizacją 1. celu Planu Strategicznego 
„Współpraca zawodowa” zajmie się NOK 
Czech, wraz z NOK Niemiec, niebędącym 
członkiem Zarządu. 
3. Realizacja 2. celu Planu Strategicznego 
„Rozwój potencjału instytucjonalnego” 
należy do NIK oraz NOK Szwecji, nie-
będącego członkiem Zarządu. 
4. Komunikacja stanie się domeną NOK 
Łotwy. 
5. Współpracą z innymi partnerami zajmie 
się NOK Holandii. 

6. Współpraca z pozostałymi organizacjami 
regionalnymi INTOSAI przypadła NOK 
Hiszpanii i Sekretariatowi. 
7. Na nowych wyzwaniach i perspekty-
wach skupi się NOK Finlandii. 

Jednocześnie uzgodniono, że na pozio-
mie roboczym realizacja Planu będzie ko-
ordynowana przez Zespół Koordynacyjny, 
którego członkami zostały: NOK Turcji, 
NOK Czech, NIK oraz Sekretariat, jako 
obserwator. 

Na Kongresie wybrano nowy Zarząd, 
składający się z ośmiu członków; przewod-
niczącym został szef tureckiego NOK Seyit 
Ahmet Bas, a wiceprzewodniczącym pre-
zes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który 
zaproponował organizację kolejnego po-
siedzenia Zarządu w Gdańsku. 

AGNIESZKA MORAWSKA
Wydział	Spraw	Międzynarodowych,
Departament	Strategii	NIK


