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współpraca międzynarodowa  

ElżbiEta Wojtych

rada Europy jest międzynarodową organi-
zacją rządową, skupiającą 47 państw, w tym 
prawie wszystkie państwa Europy oraz 
kilka krajów spoza kontynentu. powstała 
w 1949 r. i początkowo należało do niej 
10 państw, wiele innych przystąpiło po 
1989 r. (polska w 1990 r.). organizacja 
zajmuje się przede wszystkim promo-
cją i ochroną praw człowieka, demokra-
cji i współpracą państw członkowskich 
w dziedzinie kultury. Do dzisiaj pod au-
spicjami rady Europy zawarto blisko 
200 umów międzynarodowych, z któ-
rych powszechnie znana jest europejska 
konwencja o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności z 1950 r.

Do najwyższej Izby kontroli wpłynęło 
za pośrednictwem Ministerstwa spraw 
Zagranicznych zaproszenie do złożenia 
oferty w postępowaniu konkursowym 

mającym na celu wyłonienie audytora  
zewnętrznego rady Europy na 5-letnią ka-
dencję, obejmującą badanie sprawozdań  
finansowych za lata 2014–2018. Funkcję 
audytora może pełnić najwyższy organ 
kontroli jednego z krajów członkow-
skich; aktualnie jest nim trybunał 
obrachunkowy Francji. audyt jest prze-
prowadzany w siedzibie rady w strasburgu 
lub oddziałach wybranych przez audyto-
ra. sprawozdania finansowe rada Europy 
sporządza zgodnie z „Międzynarodowymi 
standardami rachunkowości sektora pu-
blicznego” (Ipsas), natomiast audyt jest 
prowadzony według „Międzynarodowych 
standardów najwyższych organów kon-
troli” (IssaI).

kandydujące na audytora najwyższe or-
gany kontroli (nok) musiały wykazać, że 
spełniają warunki stawiane przez organi-
zację i lepiej niż inni wypełnią powierzo-
ne im zadania. 

Wyniki postępowania konkursowego

NIK audytorem zewnętrznym  
Rady Europy

najwyższa Izba kontroli oraz nok Grecji, niemiec, norwegii i włoch 
złożyły oferty w postępowaniu konkursowym na audytora zewnętrz-
nego rady Europy. po rozpatrzeniu wszystkich kandydatur komitet  
Ministrów rE postanowił, że przez najbliższe pięć lat właśnie nIk bę-
dzie zajmowała się audytem sprawozdań finansowych organizacji.
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pod uwagę były brane następujące in-
formacje: 
•	prawne	gwarancje	niezależności	NOK;
•	życiorys	prezesa;
•	krajowa	i międzynarodowa	działalność	

nok, ze szczególnym uwzględnieniem 
audytów, których przeprowadzenie po-
zwoliło zgromadzić doświadczenia przy-
datne w audycie rady Europy;

•	sprawozdanie	z działalności	NOK	za	
ostatni okres;

•	opis	proponowanej	metodyki	audytu,	
skład i kwalifikacje zespołu audytorów;

•	znajomość	języków	obcych	stosowanych	
w działalności rady Europy;

•	oszacowanie	pracochłonności	i wycena	
audytu.
na przygotowanie i złożenie oferty nIk 

miała około dwóch tygodni, a jej kandy-
datura została oficjalnie zgłoszona 14 paź-
dziernika 2013 r. równocześnie z przygo-
towaniem oferty i dokumentów uzupeł-
niających zostały podjęte, we współpracy  
z MsZ, typowe w podobnych sytuacjach 
działania lobbujące za kandydaturą nIk. 
oprócz nIk swoje kandydatury zgłosiły 
nok Grecji, niemiec, norwegii i włoch. 
trzy spośród tych krajów – niemcy, 
norwegia i włochy – mają znacznie więk-
sze doświadczenie w audycie zewnętrznym 
organizacji międzynarodowych, niż polska. 
niemcy w chwili obecnej są wybrani na au-
dytora zewnętrznego aż sześciu organiza-
cji międzynarodowych (w przeszłości do-
datkowo dwóch innych), włosi – trzech, 
a norwegowie – pięciu (w przeszłości do-
datkowo trzech innych). niemniej ofer-
tę nIk w pozostałych obszarach ocenio-
no na tyle wysoko, że podczas 1187. spo-
tkania komitetu Ministrów rady Europy, 
które odbyło się 11 i 12 grudnia 2013 r., 

Izba została powołana na audytora ze-
wnętrznego rady Europy na okres pię-
ciu lat, który rozpocznie się audytem spra-
wozdania finansowego za rok kończący się 
31 grudnia 2014 r. nIk wybrano zdecy-
dowaną większością głosów (22 głosy za 
polską, 7 za niemcami, 4 za włochami, 
2 za norwegią, 1 za Grecją). 

w najwyższej Izbie kontroli trwają już 
przygotowania do audytu, zmierzające 
do wypracowania jego ram organizacyj-
nych oraz wyłonienia zespołu kontrol-
nego, który będzie pracował pod kierun-
kiem pawła Banasia – radcy prezesa nIk. 
w roboczych kontaktach z audytorem we-
wnętrznym rady Europy uzyskano doku-
menty dotyczące wcześniejszych audytów  
oraz opracowano projekt harmonogramu 
wspólnych działań i spotkań na 2014 r. 
w maju 2014 r. członkowie zespołu z nIk 
spotkają się z komisją do spraw audytu 
rady Europy i audytorami z trybunału 
obrachunkowego Francji. prace zwią-
zane bezpośrednio z audytem rozpocz-
ną się w pod koniec listopada. w czasie 
wizyty w siedzibie rady Europy audy-
torzy z nIk będą pracowali nad progra-
mem audytu, przygotowaniem wewnętrz-
nych uzgodnień dokumentacji finanso-
wej oraz przeprowadzą przegląd wykona-
nia rekomendacji z poprzedniego audytu.  
w kwietniu 2015 r., gdy gotowe będą 
sprawozdania finansowe rady Europy 
za 2014 r., rozpocznie się audyt, który za-
kończy się złożeniem raportu nie później 
niż 15 maja 2015 r. 
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