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  współpraca międzynarodowa

GRZEGORZ HABER

Wiceprezes NIK Wojciech Kutyła wziął 
udział w międzynarodowej konferen-
cji poświęconej rozwojowi strategicz-
nemu najwyższego organu kontrolnego 
Republiki Mołdawii, która odbyła się 
w Kiszyniowie 20 października 2015 r. 
Konferencję otworzył przewodniczą-
cy Izby Serafim Urechean, który po-
dziękował społeczności międzynaro-
dowej najwyższych organów kontroli za 
wspieranie rozwoju kontroli państwowej 
w Mołdawii, w szczególności najwyższym 
organom kontroli Gruzji, Polski, Kirgizji 
i Szwecji, następnie wymienił trzy źródła, 
z których obecnie Izba Obrachunkowa 
Republiki Mołdawii otrzymuje pomoc 
instytucjonalną:

1. Od 1992 r. Mołdawia należy do spo-
łeczności Banku Światowego i korzysta 
z projektu poświęconego rozwojowi stra-
tegicznemu Republiki Mołdawii. 
2. Izba Obrachunkowa Mołdawii jest be-
neficjentem projektu Komisji Europejskiej 
pt. „Wzmacnianie instytucjonalne Izby 
Obrachunkowej Republiki Mołdawii re-
alizowane przez Finlandię i Hiszpanię” 
(w projekcie biorą udział także eksper-
ci z NIK).
3. NOK Mołdawii współpracuje i wymie-
nia projekty z najwyższymi organami kon-
troli innych krajów. 

Przewodniczący komisji parlamen-
tu Mołdawii ds. gospodarki, budżetu 
i finansów Stefan Creanga podkreślił 
w swoim przemówieniu, jak ważna jest 
dobra współpraca najwyższych organów 

Międzynarodowa konferencja w Kiszyniowie

Rozwój strategiczny  
Izby Obrachunkowej Republiki Mołdawii

Celem konferencji w Kiszyniowie była wymiana doświadczeń przydat-
nych w rozwoju strategicznym najwyższego organu kontrolnego Repu-
bliki Mołdawii oraz omówienie wyzwań stojących przed NOK krajów 
rozwijających się. W dyskusji wzięli udział eksperci Banku Światowego, 
przedstawiciele Unii Europejskiej oraz najwyższych organów kontro-
li z Finlandii, Gruzji, Hiszpanii, Kirgizji, Polski i Szwecji oraz licznych  
instytucji państwowych Mołdawii.



168 KONTROLA PAŃSTWOWA

współpraca międzynarodowa  

kontroli z parlamentem w procesie zapew-
nienia przejrzystości finansów publicznych. 
Dlatego też prezentacja, którą przedsta-
wił wiceprezes Wojciech Kutyła doskona-
le wpisała się w ramy konferencji.

Dzięki międzynarodowemu wspar-
ciu, jakie otrzymuje Izba Obrachunkowa 
Mołdawii opracowano projekt Rozwoju 
Strategicznego Izby na lata 2016–2020. 
Plan, jego powstawanie i główne cele zo-
stały szczegółowo zrelacjonowane przez 
członków Izby odpowiedzialnych za nad-
zorowanie projektu: Ecaterinę Paknehad 
oraz Angelę Pascaru. Nowy plan zakłada 
trzy główne filary rozwoju: 
1. Wkład Izby we wzmacnianie dobrego 
rządzenia/ładu korporacyjnego (ang. good 
governance).
2. Zapewnienie zrównoważonego rozwo-
ju instytucjonalnego.
3. Rozwój i utrzymanie jakości kontroli 
i jakości korporacyjnej.

W większości wystąpień prelegentów 
powtarzały się aktualne zasady funkcjo-
nowania najwyższych organów kontroli, 

a także ich nowe zadania w społeczeństwie 
obywatelskim. Najwyższy organ kontroli 
winien zapewniać obiektywną, niezależną 
i w pełni profesjonalną kontrolę państwową 
w demokratycznym państwie, gwarantując 
przejrzystość i rozliczalność wydatkowa-
nia środków publicznych. Zamykając ob-
rady przewodniczący S. Urechean wskazał 
konieczność jeszcze bliższej współpracy  
Izby Obrachunkowej Mołdawii z organami 
ścigania (mołdawskimi odpowiednikami 
CBA, Prokuraturą i Policją). Nawiązując 
do współpracy z NIK, podkreślił: „NIK 
ma ogromne doświadczenie w tym za-
kresie, a polskie rozwiązania są łatwiej-
sze do wdrożenia ze względu na po-
dobne uwarunkowania instytucjonalne  
i historyczne Mołdawii, dlatego liczymy 
na dalszą pomoc ze strony NIK”.
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