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współpraca międzynarodowa  

seminarium zapoczątkowało wdraża-
nie postanowień Deklaracji o partner-
stwie i współpracy, podpisanej w lutym 
br. w sejmie przez prezesa NIK oraz pre-
zesów NOK z wyżej wymienionych kra-
jów. Prezes NIK uzyskał międzynarodo-
we poparcie dla inicjatywy niesienia po-
mocy NOK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, 
które podpisały umowy stowarzyszeniowe 
z Unią Europejską o dostosowaniu prze-
pisów krajowych do standardów Unii. 
Podczas otwarcia seminarium głos zabrali: 
marszałek senatu Bogdan Borusewicz, pre-
zes NIK Krzysztof Kwiatkowski, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie spraw Zagra - 
nicznych Henryka Mościcka-Dendys 
oraz węgierski członek ETO szabolcs 
Fazakas. Wysłuchano także nagrane-
go wystąpienia członka Parlamentu 
Europejskiego Jerzego Buzka. Wsparcie 
dla idei partnerstwa i współpracy potwier-
dzili obecni na uroczystości prezesi NOK 

Estonii, Gruzji, litwy, Łotwy, słowacji 
i Węgier, przedstawiciele najwyższych 
organów kontroli Czech, Mołdawii 
i Ukrainy oraz Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego, a także inicjatywy mię-
dzynarodowej organizacji najwyższych or-
ganów kontroli INTOsaI na rzecz roz-
woju – IDI. Poparcie wyraził również 
Zbigniew Bujak, współtwórca Komitetu 
Obywatelskiego solidarności z Ukrainą.

W następnych dniach kontrolerzy z NOK 
Gruzji, Mołdawii i Ukrainy uczestniczy-
li w trzydniowym szkoleniu w ośrodku 
szkoleniowym NIK w Goławicach, gdzie 
swoje doświadczenia z zakresu prze-
mian systemu administracji samorządo-
wej w Polsce po roku 1989 prezentowali 
radcy Prezesa NIK: Józef Płoskonka oraz 
Wojciech Misiąg. Kolejny dzień semina-
rium poświęcony był doświadczeniom NIK 
w walce z korupcją, zebranym od roku 
1989. Prezentację na ten temat przedstawił 

Wdrażanie postanowień Deklaracji o partnerstwie i współpracy

Seminarium dla NOK  
Gruzji, mołdawii i ukrainy

Na zaproszenie prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego 19 maja 2015 r. 
do siedziby Izby w  Warszawie przybyli przedstawiciele najwyższych  
organów kontroli (NOK) Gruzji, Mołdawii i Ukrainy oraz goście z innych 
krajów. W sali im. lecha Kaczyńskiego odbyło się uroczyste otwarcie 
pierwszego wspólnego seminarium dla kontrolerów.
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Zbysław Dobrowolski, dyrektor delega-
tury NIK w Zielonej Górze, ekspert NIK 
w pracach grupy roboczej INTOsaI  
ds. walki z korupcją i praniem pieniędzy. 
Członkostwo w Unii Europejskiej to nie 
tylko korzystanie z funduszy akcesyjnych, 
ale przede wszystkim spełnianie szere-
gu przepisów, wymogów i standardów 
obowiązujących we Wspólnocie, także 
w zakresie kontroli tych funduszy. stąd, 
w ostatnim dniu seminarium zajmowano 
się metodyką kontroli zgodności oraz kon-
troli wykonania zadań stosowaną przez 
ETO. swoje doświadczenia w tym zakre-
sie prezentowali polscy eksperci z ETO: 

Katarzyna radecka-Moroz oraz Michał 
Machowski. Natomiast polski Członek 
Trybunału augustyn Kubik podkreślił jak 
ważna jest współpraca pomiędzy ETO, 
a najwyższymi organami kontroli krajów 
członkowskich, mająca na celu usprawnie-
nie wspólnych działań kontrolnych i jesz-
cze efektywniejsze wydatkowanie środ-
ków publicznych. 

oprac. GrzEGorz HaBEr
Departament Strategii NIK,
Wydział Spraw Międzynarodowych

Otwarcie seminarium w siedzibie NIK w Warszawie 19 maja 2015 r. Na zdjęciu: szefowie NOK,  
przedstawiciele ETO, członkowie rządu i organizacji pozarządowych, kierownictwo NIK; w pierwszym 
rzędzie stoją, od prawej: marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.
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