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Indyjski odpowiednik najwyższej 
Izby kontroli, to jest Urząd kontrolera 
i audytora Generalnego Indii (dalej: „nok 
Indii”), ma w dziedzinie technologii in-
formacyjnej (It) bardzo wysoką markę. 
podkreślają to polscy kontrolerzy odby-
wający w Indiach szkolenia organizowa-
ne przez tamtejszy rząd w ramach pro-
gramu współpracy technicznej i gospo-
darczej dla pracowników instytucji rzą-
dowych, sektora publicznego, uniwersy-
tetów oraz najwyższych organów kontroli. 

Uznaniem wiodącej pozycji w tej dzie-
dzinie jest sprawowanie przez nok 
Indii funkcji lidera w komisji IntosaI 
ds. audytu Informatycznego. nIk 
z kolei przewodzi komisji ds. kontroli 
Informatycznych w ramach EUrosaI. 
Jest to właśnie jeden z powodów, dla któ-
rych w tym roku kontrolerzy z polski i Indii 

spotkali się na kolejnym seminarium (już 
po raz czternasty). pierwsze polsko-in-
dyjskie seminarium odbyło się w Indiach 
w 2000 r. i odtąd organizowano je corocz-
nie (wyjątek stanowił 2013 r.) na prze-
mian w obu krajach. ostatnie (w 2012 r., 
w Indiach) było poświęcone wdrożeniu 
międzynarodowych standardów kontro-
li IssaI do działalności kontrolnej.

tym razem dwudniowe spotkanie 
(w dniach 19-20 sierpnia br.) odbyło się 
w siedzibie nIk i miało na celu wymianę 
doświadczeń wyniesionych właśnie z au-
dytu obszaru It. przedstawiciele nIk 
chcieli zainteresować swych kolegów in-
nowacyjnym i praktycznym projektem, 
jakim bez wątpienia jest Control space of 
e-Government, potocznie zwanym kostką 
informatyczną. kostka (tworzona przez pu-
blicznych audytorów z różnych państw) jest 
narzędziem gromadzącym i udostępniają-
cym raporty z kontroli przeprowadzonych 
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Indie traktują informatyzację jako jedno ze strategicznych dążeń w roz-
woju kraju, co znajduje odbicie w wielu dziedzinach życia, począwszy 
od edukacji w tym zakresie, przez szeroko pojęty biznes, a na środowi-
sku kontrolnym skończywszy. narada w siedzibie nIk służyła wymia-
nie najnowszych doświadczeń kontrolerów obu krajów.
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w obszarze It i w ten szczególny sposób 
prezentującym ich wyniki. Jest to swego 
rodzaju internetowa baza danych przezna-
czona głównie dla osób specjalizujących 
się w zagadnieniach informatycznych, ale 
korzystać z niej mogą wszyscy zaintereso-
wani nowoczesnym audytem1. 

Gościom z Indii zaprezentowano ogól-
nie projekt (jego cele, sposób działania 
itp.), a następnie – na przykładzie jednej 
z kontroli przeprowadzonych przez nIk 
– przedstawiono praktyczną stronę kost-
ki. Z kolei przedstawiciele nok Indii po-
kazali bardzo ciekawą prezentację kompu-
teryzacji spisu własności ziemi w Indiach. 

kontrolerzy z obu krajów wymienili 
również doświadczenia związane z au-
dytami It przeprowadzonymi w innych  
obszarach życia społecznego. szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się rządowe 
programy komputeryzacji dotyczące za-
pobiegania bezrobociu, darmowej edu-
kacji podstawowej czy przeciwdziałania  
korupcji w instytucjach publicznych. 

wszystkie poruszane zagadnienia wy-
woływały wiele wzajemnych pytań, co 
z kolei znalazło odbicie w żywiołowych 

dyskusjach. Zarówno zakres problematyki, 
jak i miła atmosfera spotkania sprawiły, że 
rozmowy kontynuowano nawet podczas 
lanczów i przerw na kawę, co świadczyło 
o dużym zainteresowaniu i zrozumieniu 
wagi omawianych spraw. potwierdzeniem 
tego jest wyrażona przez kolegów z Indii 
gotowość, a co ważniejsze – chęć wszel-
kiej pomocy i dalszej wymiany doświad-
czeń, między innymi przez zgodę na udo-
stępnianie swoich raportów. 

w trakcie spotkania z delegacją indyjską 
prezes nIk krzysztof kwiatkowski przeka-
zał zaproszenie dla kontrolera i audytora 
Generalnego Indii do złożenia wizyty 
w polsce. nastąpi ona najprawdopodob-
niej w przyszłym roku, podczas organizo-
wanego przez nIk wspólnego spotkania 
grup roboczych EUrosaI i IntosaI 
ds. It, choć niewykluczone, że dojdzie 
do niej jeszcze w tym roku.

PIOTR GOSTYŃSKI
Wydział Spraw Międzynarodowych, 
Departament Strategii NIK

1 Więcej na temat kostki w intranecie NIK; sama kostka dostępna jest na stronie <www.egov.nik.gov.pl>.


