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Rada Europy jest organizacją między-
rządową, powołaną w 1949 r. przez 10 
państw; obecnie skupia 47 krajów. Komitet 
Ministrów Rady jest jej głównym orga-
nem decyzyjnym, gromadzącym mini-
strów spraw zagranicznych wszystkich 
krajów członkowskich. Wybór audytora 

zewnętrznego odbywa się co pięć lat w po-
stępowaniu konkursowym; wcześniej 
funkcję tę pełniły najwyższe organy kon-
troli Wielkiej Brytanii i Francji. 

22 października 2014 r. Prezes NIK 
Krzysztof Kwiatkowski i Sekretarz Ge-
neralny Rady Europy Thornbjørn Jagland 
podpisali umowę precyzującą zasady 
współpracy.

Współpraca 
międzynarodowa

Najwyższa Izba Kontroli 
audytorem Rady Europy

Najwyższa Izba Kontroli przez najbliższych pięć lat będzie wykonywa-
ła zadania audytora zewnętrznego Rady Europy. Zadecydował o  tym 
Komitet Ministrów Rady Europy podczas 1187 spotkania 11 i 12 grud-
nia 2013 r. O tę funkcję razem z Polską ubiegały się Niemcy, Norwegia, 
Grecja i Włochy – wybrano nasz najwyższy organ kontroli. To kolejne 
prestiżowe, a zarazem bardzo odpowiedzialne zadanie dla NIK.

Kontrola sprawozdań finansowych
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audyty NIK obejmą lata finansowe  
2014–2018. audytorzy wyrażą opinię 
o sprawozdaniach finansowych Rady 
Europy, określając, czy przedstawiają one 
rzetelny obraz sytuacji finansowej i ma-
jątkowej Rady oraz jej jednostek, a także 
czy są wolne od błędów i zniekształceń. 

audyt finansowy obejmie w najbliższym 
roku następujące sprawozdania:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe Rady Europy za rok zakończony 
31 grudnia 2014 (Consolidated Financial 
Statements of the Council of Europe for the 
year ended 31 December 2014);
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu 
Rady Europy za rok zakończony 31 grudnia 
2014 (Budgetary Management Accounts 
of the Council of Europe for the year ended 
31 December 2014);
3. Sprawozdanie finansowe i sprawoz-
danie z wykonania budżetu Rozszerzo-
nego Porozumienia Częściowego Usta na-
wiającego Europejskie Centrum Współ-
zależności Globalnej i Solidarności za rok 
zakończony 31 grudnia 2014 (Financial 
Statements and Budgetary Management 
Accounts of the Enlarged Partial Agreement 
establishing the European Centre for Global 
Interdependence and Solidarity for the year 
ended 31 December 2014);
4. Sprawozdanie finansowe i sprawozda-
nie z wykonania budżetu Porozumienia 
Częściowego Europejskiego Funduszu 
Wsparcia dla Ko-produkcji i Dystrybucji 
Twórczości Filmowej i audio-wizualnej 
„Eurimages” za rok zakończony 31 grud-
nia 2014 (Financial Statements and 
Budgetary Management Accounts of the 
Partial Agreement of the European Support 
Fund for the co-production and distri-
bution of creative cinematographic and 

audio-visual works “Eurimages” for the 
year ended 31 December 2014).

Badanie sprawozdań finansowych zo-
stanie uzupełnione audytami organiza-
cji i wykonania zadań – według tematyki 
zależnej od decyzji NIK. To niebagatel-
ne wyzwanie. O skali aktywności Rady 
może świadczyć 200 traktatów między-
narodowych, które koncentrują się wokół 
ochrony praw człowieka, dziedzictwa kul-
turowego, wsparcia samorządności, wspar-
cia wartości humanitarnych, ale również 
wokół międzynarodowej współpracy 
w walce z przestępczością i praniem pie-
niędzy. Uzupełnieniem traktatów są po-
rozumienia częściowe, obejmujące jedynie 
część członków Rady. Spośród tych poro-
zumień, 11 dysponuje swoimi struktura-
mi organizacyjnym. Mimo swojej „częścio-
wości” porozumienia mają często istotne 
znaczenie dla ważnych dziedzin współ-
pracy wielostronnej. 

Wśród najbardziej wpływowych orga-
nizacji ufundowanych na mocy porozu-
mień częściowych wymieniane są: Bank 
Rozwoju (Council of Europe Development 
Bank), Dyrekcja Jakości leków (EDQM/
European Pharmacopoeia), wspomniany 
wyżej program wsparcia kinematografii eu-
ropejskich „Eurimages” czy Grupa Państw 
przeciw Korupcji (GRECO).

Audyty Najwyższej Izby Kontroli obejmą lata 
finansowe 2014–2018. Audytorzy wyrażą 
opinię o sprawozdaniach finansowych Rady 
Europy, określając, czy przedstawiają one 
rzetelny obraz sytuacji finansowej i mająt-
kowej Rady oraz jej jednostek, a także czy 
są wolne od błędów i zniekształceń. 
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Programy realizowane na podsta-
wie osobnych umów zawieranych przez 
Radę Europy i finansowane przez pań-
stwa trzecie znajdą się również w sfe-
rze audytu finansowego NIK. aktualnie 
pomoc tego rodzaju jest zaplanowana lub 
realizowana w armenii, Mołdawii i na  
Ukrainie.

Obok struktur organizacyjnych Rady 
Europy w Strasburgu działa dziewięć 
biur zewnętrznych w: Baku, Belgradzie, 
Kiszyniowie, Kijowie, Moskwie, Sarajewie, 
Tbilisi, Tiranie, Erywaniu oraz cztery biura 

łącznikowe w: Brukseli, Genewie, Wiedniu 
i Warszawie. 

Powyższe informacje dają pojęcie o bo-
gactwie problematyki, która może zostać 
objęta audytem. Ostatecznie wybór tema-
tów zostanie dokonany na podstawie ana-
lizy ryzyka, która musi uwzględniać zaso-
by, jakie NIK może przeznaczyć na ten cel. 

oprac. Paweł Banaś 
radca prezesa NIK


