
Nr 3/maj-czerwiec/2018 131 

  współpraca międzynarodowa

Podczas tegorocznego zebrania łączników NOK państw UE i ETO, któ-
re  odbyło się 10-11  maja na Malcie, dyskutowano m.in. o  kwestiach 
związanych z przygotowaniem do najbliższego zebrania Komitetu Kon-
taktowego1 i działaniach usprawniających komunikowanie się Komitetu 
z odbiorcami zewnętrznymi. Omawiano też  zagadnienia związane ze 
stosowaniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Najwyższe organy kontroli  
bliżej obywateli

Zebranie łączników NOK Unii Europejskiej

EWA MIĘKINA 1

Oprócz łączników najwyższych orga-
nów kontroli (NOK) państw Unii Euro-
pejskiej i  Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego (ETO), w zebraniu 
wzięli udział także – w charakterze obser-
watorów – łącznicy najwyższych organów 
kontroli krajów kandydujących i potencjal-
nie kandydujących do UE2 oraz przedsta-
wiciele SIGMA3. 

1 Zob. stronę Komitetu: <https://www.eca.europa.eu/sites/cc/pl/Pages/ccdefault.aspx>. O poprzednich 
zebraniach łączników zob. artykuły J. Mazura: „Kontrola Państwowa” nr 3/2017, nr 2/2016 oraz E. Miękiny: 
„Kontrola Państwowa” nr 2/2015, nr 3/2014, nr 4/2013, nr 3/2012, nr 1 i 3/2011.

2 Państwa kandydujące do UE (Albania, Czarnogóra, Macedonia, Serbia i Turcja); państwa potencjalnie 
kandydujące do UE (Bośnia i Hercegowina, Kosowo – użycie�tej�nazwy�nie�ma�wpływu�na�stanowiska�w�sprawie�
statusu�Kosowa�i�jest�zgodne�z�rezolucją�Rady�Bezpieczeństwa�ONZ�1244/1999�oraz�opinią�Międzynarodowego�
Trybunału�Sprawiedliwości�na�temat�ogłoszenia�przez�Kosowo�niepodległości.). 

3 Projekt realizowany przez Komisję Europejską i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD.

Przygotowania do zebrania 
Komitetu Kontaktowego
Komitet Kontaktowy prezesów najwyż-
szych organów kontroli państw człon-
kowskich UE i Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego ułatwia im współdzia-
łanie, wymianę wiedzy i doświadczeń 
w sprawach związanych z kontrolami 
środków unijnych oraz innych kwestiach 
z obszaru UE. Działalność Komitetu wspo-
magają łącznicy (czyli stali przedstawiciele 
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NOK) oraz grupy robocze złożone z eks-
pertów reprezentujących zainteresowane 
organy kontroli.

Łączniczka Państwowego Urzędu 
Ko n  troli Chorwacji przedstawiła pro-
jekt porządku obrad zebrania Komitetu 
Konta ktowego, które  odbędzie się 
11-12 października 2018 r. w Dubrowniku 
w Cho r wacji oraz temat seminarium, jakie 
będzie miało miejsce podczas zebrania: 
„Relacje z obywatelami – otwieranie się 
NOK”. Dwie sesje równoległe, które będą 
stanowiły część seminarium zostały zaty-
tułowane: „Relacje z obywatelami – wy-
glądanie przez okno” oraz „Innowacyjne 
podejścia w komunikowaniu się NOK 
z obywatelami/zainteresowanymi stro-
nami”. 

Podczas pierwszej sesji, uczestnicy pa-
nelu dyskusyjnego zastanowią się, kto 
znajduje się za wspomnianym „oknem” 
czyli kto, oprócz szeroko rozumianego 
społeczeństwa, jest odbiorcą informacji 
wynikających z kontroli NOK, (na przy-
kład mogą to być organizacje pozarządowe, 
dziennikarze, parlamenty). 

Druga sesja przewiduje krótkie prezen-
tacje dwóch najwyższych organów kontroli 
na temat innowacyjnych produktów/po-
dejścia najwyższych organów kontroli do 
komunikowania się z zainteresowanymi 
stronami, z aktywnym udziałem uczest-
ników obrad. Temat został zaakceptowany 
przez łączników. 

Słowa poparcia dla usprawniania rela-
cji między NOK a obywatelami przeka-
zał łącznikom gość specjalny zebrania, 
Leo Brincat, maltański członek ETO. 
Podkreślił konieczność skutecznego 
monitorowania przez Trybunał sposobu 
wydatkowania środków europejskich 

i jednoczesne przyjęcie otwartego podej-
ścia do pojawiających się wyzwań, pole-
gającego m.in. na szybszym przystosowy-
waniu do zmieniającej się rzeczywistości. 
Chcąc być jak najlepiej przygotowanym na 
wyzwania i nowe możliwości, Europejski 
Trybunał Obrachunkowy utworzył grupę 
zadaniową, której prace mają pomóc od-
powiedzieć m.in. na pytania dotyczące 
najbardziej istotnych kwestii, jakie po-
winny zostać objęte kontrolą UE w naj-
bliższych latach.  

Łącznicy dyskutowali również o kon-
cepcji sesji zamkniętej dla szefów naj-
wyższych organów kontroli UE (tzw. sesja 
in-camera). Jest to nieformalne, ok. 90-mi-
nutowe spotkanie szefów NOK UE, pod-
czas którego mogą poruszać, tylko w swoim 
gronie, tematy praktyczne, strategiczne 
i związane z UE. 

Po raz pierwszy taka „pilotażowa” sesja 
odbyła się w czasie zeszłorocznego zebrania 
Komitetu. Ponieważ jest to wciaż nowy 
projekt, łącznicy zdecydowali, że podczas 
sesji na zebraniu Komitetu w październi-
ku tego roku szefowie najwyższych orga-
nów kontroli Unii Euro pejskiej sami po-
dejmą decyzję, czy udział w niej mają brać 
tylko oni, czy również (w ich zastępstwie) 
szefowie delegacji najwyższych organów 
kontroli. Przedyskutują również tematy, 
jakie chcieliby omawiać podczas kolejnych 
sesji. Moderatorem sesji in-camera w paź-
dzierniku będzie Vitor Caldeira, prezes 
Trybunału Obrachunkowego Portugalii 
i były prezes Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego.

Począwszy od tego roku zmienił się 
tryb wyboru tematu seminarium zebra-
nia Komitetu. Dawniej był proponowa-
ny przez NOK – organizatora zebrania na 
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początku roku, w którym się ono odbywa-
ło; obecnie proces ten ma być inicjowany na 
początku roku poprzedzającego zebranie, 
czyli na ok. półtora roku przed zebraniem 
Komitetu. Umożliwi to szersze konsulto-
wanie tematu i pozwoli najwyższym or-
ganom kontroli lepiej przygotować się do 
dyskusji. 

W tym roku po raz pierwszy zastoso-
wano nową formułę – łącznik Najwyższej 
Izby Kontroli przedstawił propozycję te-
matu seminarium, które będzie zasadni-
czą częścią zebrania Komitetu w czerwcu 
2019 r. w Warszawie: „Nowe technolo-
gie informacyjne – wyzwania i możliwości 
dla NOK UE”. 

Łącznicy stwierdzili, że temat jest inte-
resujący i ważny, a sprawy związane z di-
gitalizacją można traktować jako temat 
pracy kontrolerów lub jako narzędzie do 
jej wykonywania. 

Zaproponowany temat będzie jeszcze 
modyfikowany tak, aby był mniej tech-
niczny, a bardziej związany z UE (chodzi 
o nawiązanie np. do obszarów polityki 
czy budżetu unijnego lub inicjatyw unij-
nych związanych z IT, które mają wpływ 
na kontrole). Łącznik Narodowego Urzędu 
Kontroli Malty, który przewodniczył ob-
radom stwierdził, że propozycja tematu 
seminarium na 2019 r. została zaakcep-
towana przez łączników, jednak wyma-
ga jeszcze uwzględnienia zgłoszonych 
przez nich uwag. 

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

5 Wspomniany rozdział określa prawa osób, których dotyczą dane i związane z tym obowiązki spoczywające 
na administratorach danych, w tym obowiązek ujawnienia danych osobowych osobie, której dane dotyczą, 
prawa do sprostowania informacji, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.

Rozporządzenie  
o ochronie danych osobowych 
Jednym z najbardziej aktualnych tematów 
poruszonych podczas tegorocznego zebra-
nia łączników okazała się kwestia wpływu 
unijnego rozporządzenia o ochronie da-
nych osobowych (tzw. RODO)4 na dzia-
łalność najwyższych organów kontroli UE. 
Rozporządzenie, obowiązujące od 25 maja 
2018 r., wiąże w całości i jest bezpośred-
nio stosowane we wszystkich państwach 
członkowskich. Skierowane jest zarówno 
do sektora publicznego, jak i prywatnego. 
Wśród NOK UE pojawiły się pytania od-
nośnie do wdrażania RODO w kontekście 
działalności najwyższych organów kontroli. 

Jeszcze przed zebraniem na Malcie 
estoński Urząd Kontroli Państwowej 
przeprowadził ankietę – której wyni-
ki przedstawiła na zebraniu łączniczka 
urzędu – na temat wyjątków we wdra-
żaniu RODO w państwach członkow-
skich UE oraz ewentualnego wyklu-
czenia funkcji kontrolnych z zakresu 
rozporządzenia. Generalnie NOK UE 
nie uważają za konieczne, aby podejmo-
wać tego typu działania. Łącznicy dyskuto-
wali również o rozdziale III rozporządze-
nia – przed zebraniem łączniczka Urzędu 
Kontroli Państwowej Danii zwróciła się 
do nich z pytaniem, jak ‒ w kontekście 
zadań kontrolnych ‒ interpretują przepisy 
o prawach osób, których dane dotyczą5. 
Łączniczka duńskiego Urzędu Kontroli 
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Państwowej zwróciła uwagę na odstępstwa 
od stosowania przepisów, np. gdy osoba, 
której dane dotyczą już posiada informa-
cje lub jeśli ich ujawnienie okazałoby się 
np. niemożliwe. W przypadku Polski, przy-
gotowany projekt nowej ustawy o ochro-
nie danych osobowych przewiduje ogra-
niczenie, o którym mowa w art. 23 ust.1 
lit. h RODO – m.in. służące funkcjom 
kontrolnym. Na jego podstawie NIK mo-
głaby nadal przetwarzać dane osobowe 
w ramach prowadzonych kontroli, bez ko-
nieczności realizacji wobec nich obowiąz-
ku informacyjnego wobec osób, których 
dane przetwarza w związku z kontrolą 
(NIK kontroluje podmioty, a nie osoby 
fizyczne).

Łącznik Urzędu Kontroli Cypru zwrócił 
uwagę na problemy dotyczące stosowania 
rozporządzenia w przypadku np. dostę-
pu do danych medycznych. Ostrzegł, że 
NOK mogą w przyszłości napotkać pro-
blemy z uwagi na to, że rozporządzenie 
mówi o zasadach minimalizacji danych, 
a kwestię tego, co to jest „minimum” będą 
musieli rozstrzygnąć kontrolerzy.

Zagadnienia związane z ochroną danych 
osobowych w kontekście pracy najwyż-
szych organów kontroli okazały się na tyle 
istotne, że być może zostaną uwzględnione 
w porządku obrad najbliższego zebrania 
Komitetu lub sesji in-camera, przezna-
czonej wyłącznie dla szefów NOK UE.

6 W 2005 r. Unia Europejska przeprowadziła reformę swojego systemu rachunkowości, dostosowując go 
do światowych wymogów w zakresie sprawozdawczości finansowej przez m.in. zastąpienie tradycyjnej 
metody kasowej (transakcje ujmowane są jedynie w momencie wpływu środków pieniężnych lub ich wypłaty) 
metodą memoriałową (transakcje ujmowane są w chwili ich wystąpienia). Europejska Federacja Księgowych 
zaleca organom rządowym i podmiotom sektora publicznego prowadzenie rachunkowości zgodnie z zasadą 
memoriałową. Źródło: <http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/modern_accounts/
modernising _EU_accounts_pl.pdf>.

Prace grup roboczych Komitetu
Łącznicy zapoznali się z informacjami do-
tyczącymi działalności grup roboczych 
Komitetu. 

 • Grupa robocza ds. VAT – łącznik Naj-
wyższej Izby Kontroli poinformował o spo-
tkaniu plenarnym grupy, które odbędzie 
się w Warszawie 20-21 września 2018 r. 
NIK przejmie wtedy od Trybunału Obra-
chunkowego Włoch funkcję rotacyjnego 
przewodniczącego grupy (na okres do na-
stępnego zebrania plenarnego). W ramach 
przygotowań do spotkania Izba rozesłała 
do członków grupy ankietę na temat naj-
ważniejszych wyzwań związanych z wyłu-
dzeniami VAT w poszczególnych krajach 
w ostatnich 10 latach i sposobach reago-
wania na nie. Wyniki ankiety zostaną za-
prezentowane podczas spotkania w War-
szawie.

 • Grupa zadaniowa ds. europejskich stan-
dardów rachunkowości sektora publicz-
nego (ESRSP) – łącznik Powszechnej Izby 
Obrachunkowej Holandii przedstawił wy-
niki seminarium na temat ESRSP, jakie od-
było się w lutym tego roku w Hadze. Wzię-
ło w nim udział 16 NOK UE i Europejski 
Trybunał Obrachunkowy. Wynika z niego, 
że większość państw członkowskich UE 
przeszło – lub przechodzi – na rachunko-
wość memoriałową6, a większość NOK 
UE jest pozytywnie do tego nastawiona. 
Dyskutowano również nad możliwością 
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reaktywowania grupy (na ostatnim zebra-
niu Komitetu w 2017 r. z funkcji współ-
przewodniczących zrezygnowały francu-
ski Trybunał Obrachunkowy i niemiecka 
Federalna Izba Obrachunkowa).

 • Grupa zadaniowa ds. unii bankowej 
– obecnie trwają prace nad podpisaniem 
porozumienia (Memorandium of Under-
standing) między ETO a Europejskim 
Bankiem Centralnym w sprawie wymiany 
informacji. Łącznik Federalnej Izby Obra-
chunkowej Niemiec, współprzewodniczą-
cy grupy, zaapelował o poparcie Trybunału 
w jego działaniach na rzecz otrzymania 
pełnego mandatu do kontrolowania Jed-
nolitego Mechanizmu Nadzorczego7.

Inne tematy
Kwestia komunikowania się Komitetu 
Kontaktowego – jako organu zrzeszającego 
NOK państw UE i ETO – z odbiorcami ze-
wnętrznymi jest niezwykle istotna dla or-
ganów kontroli, dlatego łącznicy zdecydo-
wali o podjęciu działań mających na celu 
usprawnienie tej komunikacji. Nieformalna 
grupa składająca się z zainteresowanych 
NOK (pod przewodnictwem litewskiego 
Urzędu Kontroli Państwowej) dostosuje 
treść corocznego raportu z działalności 
poszczególnych grup roboczych Komitetu 
(tzw. Status Outline) do potrzeb użytkow-
ników zewnętrznych. 

Kolejną kwestią, której przyjrzy się 
grupa będą oświadczenia wydawane 
przez Komitet w rezultacie podjętych na 

7 Od listopada 2014 r. Europejski Bank Centralny odpowiada za nadzór bankowy w strefie euro. Razem z organami 
krajowymi tworzy tzw. Jednolity Mechanizm Nadzorczy, w ramach którego odpowiada za bezpośredni nadzór 
nad „ważnymi” bankami (significant�institutions), natomiast organy krajowe nadzorują pozostałe, tzw. „mniej 
istotne” instytucje (less�significant�institutions).

zebraniach decyzji, a także sprawozda-
nia grup roboczych, zadaniowych i sieci 
współpracy Komitetu. Chodzi o takie do-
stosowanie ich treści, aby były bardziej 
zrozumiałe i przejrzyste dla odbiorców.

Łącznicy wymienili się doświadczenia-
mi związanymi ze sposobami reagowania 
przez NOK na negatywne informacje me-
dialne i dezinformację. 

Łącznik Urzędu Kontroli Cypru po-
informował, że od pewnego czasu jedna 
z cypryjskich gazet publikuje nieprawdzi-
we informacje (tzw. fake news) na temat 
Kontrolera Generalnego Cypru i samego 
urzędu (jest to – zdaniem cypryjskiego 
łącznika – reakcja na kontrolę, jaką urząd 
przeprowadził w związku ze sprawami 
podatkowymi tej gazety). 

W Hiszpanii miały miejsce podob-
ne problemy z prasą, dlatego hiszpański 
Trybunał Obrachunkowy zatrudnił dyrek-
tora ds. komunikacji, którego zadaniem 
jest informowanie obywateli, czym zaj-
muje się Trybunał. 

Z kolei w Trybunale Obrachunkowym 
Francji nagrywa się na bieżąco dokument 
z pracy tej instytucji, aby społeczeństwo 
miało rzetelną wiedzę na temat jej funk-
cjonowania. Kwestia tzw. fake news zo-
stanie prawdopodobnie uwzględniona 
w konkluzjach z najbliższego zebrania 
Komitetu.

Przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli 
omówił wyniki ankiety przeprowadzonej 
przez Izbę wśród NOK Unii Europejskiej 
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w związku z pismem Komisji Europej-
skiej, która w 2017 r. zwróciła się do łącz-
ników z propozycją udziału najwyższych 
organów kontroli we wspólnej platformie 
automatycznej wymiany danych dotyczą-
cych błędów w postępowaniach o zamó-
wienia publiczne. Tylko jeden najwyższy 
organ kontroli wyraził chęć uczestni-
czenia w tym projekcie, we wszystkich 
jego fazach; część organów okazała 

zainteresowanie, ale potrzebuje więcej 
informacji na temat projektu. Łącznicy 
nie przewidzieli na razie dalszych działań 
w tym zakresie. 

EWA MIĘKINA
zastępca łącznika NIK z ETO,
Departament Strategii NIK




