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Kontrole międzynarodowe
w ramach nowelizacji z 2010 r., do ustawy 
o nIk został dodany art. 12a: „1. najwyższa 
Izba kontroli może przeprowadzać 

kontrole wspólnie z naczelnymi organa-
mi kontroli wspólnot Europejskich oraz na-
czelnymi organami kontroli innych państw. 
2. Zasady i zakres prowadzenia kontroli, 
o których mowa w ust. 1, określa poro-
zumienie zawarte pomiędzy najwyższą 

Kontrola 
i audyt

Nowy art. 12a ustawy o NIK

Aktywność Najwyższej Izby Kontroli 
w Unii Europejskiej

w maju 2014 r. upłynęło dziesięć lat od przystąpienia rzeczypospolitej 
polskiej do Unii Europejskiej. artykuł przedstawia udział najwyższej 
Izby kontroli w kontrolach międzynarodowych (w kontekście nowego 
art. 12a ustawy o nIk, wyraźnie przyznającego Izbie prawo do przepro-
wadzania tych kontroli), współdziałanie nIk z Europejskim trybunałem 
obrachunkowym (Eto) i udział w pracach komitetu kontaktowego  
szefów najwyższych organów kontroli (nok) UE.
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Izbą kontroli i organami, o których mowa 
w ust. 1”1.

Znaczenie nowego przepisu polega na 
tym, że sankcjonuje dotychczasową prak-
tykę, choć zasadniczo nie wprowadza no-
wych rozwiązań. Możliwość przeprowa-
dzania kontroli wspólnie z najwyższymi 
organami kontroli innych państw (również 
pozaeuropejskich) czy najwyższym orga-
nem kontroli wspólnot Europejskich (czyli 
Eto) istniała już dawniej. tak uprzed-
nio, jak i obecnie – wspólne przeprowa-
dzanie kontroli musi być zgodne z ustawą 
o nIk i innymi przepisami regulującymi 
tryb pracy nIk – co w praktyce oznacza 
możliwość przeprowadzania tylko kontroli 
równoległych, ewentualnie równoległych 
koordynowanych. na tle przedstawionego 
dalej w tekście podziału kontroli między-
narodowych wynika stąd, że najwyższa 
Izba kontroli może przeprowadzać kon-
trole „wspólnie”, natomiast nie może prze-
prowadzać kontroli „wspólnych” w opisa-
nym tu rozumieniu.

nowość polega na tym, że obecnie ustawa  
zobowiązuje Izbę do zawarcia porozumie-
nia określającego zasady i zakres kontro-
li międzynarodowej. Może to być poro-
zumienie dotyczące konkretnej kontroli 
albo porozumienie ogólne z nok inne-
go państwa (np. z którym polska grani-
czy) lub Eto, lub też porozumienie, jakie 
wynika z faktu przystąpienia najwyższej 
Izby kontroli do organizacji zrzeszającej 
najwyższe organy kontroli (IntosaI, 

EUrosaI, komitet kontaktowy szefów  
nok UE i inne), której zakres działania 
obejmuje przeprowadzanie kontroli mię-
dzynarodowych.

powstaje pytanie o charakter tego poro-
zumienia. Jest to porozumienie administra-
cyjno-prawne, o charakterze technicznym. 
nie jest ono częścią powszechnie obowią-
zującego prawa rzeczypospolitej polskiej, 
bo zgodnie z art. 87 ust. 1 konstytucji rp, 
charakter taki mają tylko ratyfikowane 
umowy międzynarodowe. Zarazem ogól-
nikowość nowego przepisu utrudnia od-
powiedź na kolejne pytanie – czy poro-
zumienie to jest umową międzynarodo-
wą w rozumieniu ustawy z 14 kwietnia 
2000 r. o umowach międzynarodowych2? 
Co prawda z art. 2 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 
i ust. 2 pkt 2 tej ustawy wynika szerokie 
rozumienie umów międzynarodowych, 
które mogłoby obejmować także porozu-
mienia zawarte na podstawie art. 12a usta-
wy o nIk, jednak taka interpretacja pro-
wadziłaby do poddania owych porozu-
mień szczególnej procedurze ich przyjęcia  
(m.in. uzyskanie zgody rady Ministrów), co 
byłoby niezgodne z przepisami konstytucji 
rp określającymi status Izby – a zatem hi-
potezę taką trzeba odrzucić. 

skoro porozumienie w sprawie kontroli  
międzynarodowej podpisywane przez 
nIk z innymi uczestnikami tej kontroli 
nie jest częścią powszechnie obowiązują-
cego prawa rp, musi być ono zgodne z usta-
wą o nIk i innymi ustawami. oznacza to, 

1	 Na	 podstawie	 ustawy	 z	 22.01.2010	 r.	 o	 zmianie	 ustawy	 o	 Najwyższej	 Izbie	 Kontroli	 (DzU	 nr	 227,	
poz.	1482).	Zob.	E.	Jarzęcka-Siwik,	B.	Skwarka:	Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyż-
szej Izbie Kontroli,	Warszawa	2011,	s.	69-71.

2	 DzU	z	2000	r.,	nr	39,	poz.	443	ze	zm.
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że kontrole międzynarodowe nIk powin-
ny odbywać się w trybie zgodnym z po-
wyższymi ustawami i przepisami wyda-
nymi na ich podstawie. równocześnie nie 
ma przeszkód, aby porozumienie określiło 
dodatkowe elementy postępowania kon-
trolnego3, aczkolwiek nie może to doty-
czyć spraw „organizacji oraz trybu działania 
najwyższej Izby kontroli”, bo te – zgod-
nie z art. 207 konstytucji rp – wymaga-
ją regulacji ustawowej4. 

Rodzaje kontroli międzynarodowych

rozwój współpracy międzynarodowej 
i w związku z tym istnienie dokumen-
tów określających zadania rządów i pod-
ległej im administracji ułatwiły współ-
pracę najwyższych organów kontroli, jako 
że mogą one przeprowadzać kontrole  
w swoich państwach, mając za podstawę  
te same – zawarte w międzynarodo-
wych dokumentach – wyznaczniki kon-
troli. w przybliżeniu 20 lat temu, w ra-
mach działalności Międzynarodowej 
organizacji najwyższych organów kon-
troli (IntosaI), podjęto próbę opisa-
nia praktyki kontroli międzynarodowych, 

w tym zdefiniowania ich pojęcia oraz 
wypracowania metodyki kontrolnej 
i zasad współpracy. w wyniku tych prac 
w 1998 r. grupa robocza ds. kontroli śro-
dowiska IntosaI przyjęła dokument 
“How SAIs May Co-operate on the Audit 
of International Environmental Accords”, 
stanowiący zbiór zaleceń, jak nok mogą 
organizować kontrole międzynarodowe 
w dziedzinie ochrony środowiska5. 

wyróżniono trzy rodzaje takich kon-
troli6:
•	równoległe	(concurrent or parallel audit),
•	wspólne	(joint audit),
•	koordynowane	(coordinated audit).

kontrola równoległa to kontrola prze-
prowadzana na ten sam (lub częściowo 
ten sam) temat w zbliżonym czasie przez 
odrębne zespoły kontrolne reprezentu-
jące dwa lub więcej nok. każdy nok 
sporządza swoje sprawozdanie z kontro-
li, które dotyczy tylko jego własnego kraju 
i zostaje przedstawione właściwym wła-
dzom krajowym. podejście kontrolne (me-
todyka, zakres kontroli, pytania sprawdza-
jące itd.) każdego z uczestniczących nok 
może być różne – zależnie od krajowych 

3	 Przykładowo,	uzgodnienie	przez	uczestniczące	NOK	pewnych	elementów	programu	wspólnie	prowadzo-
nej	kontroli	czy	też	opracowanie	i	uzgodnienie	przez	nie	wspólnego	dokumentu	o	wynikach	kontroli	(obok	
dokumentów	wymaganych	przez	ustawę	o	NIK).

4 A.	Grzelak,	M.	Stębelski:	W sprawie zaproponowanego brzmienia art. 12a ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli,	
„Zeszyty	Prawnicze	Biura	Analiz	Sejmowych	Kancelarii	Sejmu”	nr	4(12)	2006/1(13)	2007,	s.	147-148.

5	 Wersje	w	jęz.	angielskim,	arabskim,	francuskim,	hiszpańskim	i	niemieckim	są	dostępne	na	stronie	Grupy:	
<http://www.environmental-auditing.org/Home/WGEAPublications/StudiesGuidelines/tabid/128/
Default.aspx>.

6	 Podobny	 podział	 zawierają	 kolejne	 dokumenty	 INTOSAI	 i	 EUROSAI:	Cooperation Between Supreme 
Audit Institutions. Tips and Examples for Cooperative Audits	(dokument	grupy	roboczej	INTOSAI,	2007,	
<http://www.nik.gov.pl/plik/id,2334,vp,2948.pdf>);	 Guide for Cooperative Audit Programs between 
Supreme Audit Institutions	(projekt	dokumentu	INTOSAI	Capacity	Building	Committee	Sub	Committee,	
2009);	 Guide for Cooperative Audit Programs between Supreme Audit Institutions	 (wstępny	 project	
ISSAI	 5800,	 2014,	 <http://www.issai.org/media/50850/exposure-draft-issai-5800-org.pdf>).	 Doku-
menty	te	zawierają	również	szczegółowe	rady,	jak	efektywnie	przeprowadzać	kontrole	międzynarodowe.
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preferencji i potrzeb. Głównym elemen-
tem współpracy jest wymiana informacji.

kontrola wspólna to kontrola przepro-
wadzana przez jeden zespół kontrolny, zło-
żony z kontrolerów dwu lub więcej nok, 
którzy następnie sporządzają wspólne mię-
dzynarodowe sprawozdanie z kontroli; 
sprawozdanie to zostaje ogłoszone przez 
wszystkie uczestniczące nok. 

kontrola koordynowana to forma współ-
pracy pomiędzy kontrolą równoległą a kon-
trolą wspólną: może to być kontrola prze-
prowadzana wspólnie, ale z odrębnymi 
sprawozdaniami z kontroli, albo też (co 
zdarza się częściej) kontrola przeprowa-
dzana oddzielnie, lecz ze wspólnym spra-
wozdaniem, które może być kompilacją 
lub uzupełnieniem sprawozdań krajowych. 

Zakłada to co najmniej częściową koordy-
nację podejścia uczestniczących nok (za-
kres kontroli, okres poddany badaniom), 
choć możliwe są różnice; uzgodnienia wy-
maga też kalendarz działań, również tych, 
które następują odrębnie.

Kontrole międzynarodowe NIK

Dodanie do ustawy o najwyższej Izbie 
kontroli nowego art. 12a oraz rozwój prak-
tyki kontroli międzynarodowych pod-
kreśla znaczenie tego aspektu działalno-
ści Izby. przez kilkadziesiąt lat nIk nie 
przeprowadzała kontroli międzynarodo-
wych, pierwszą była – zakończona pod-
pisaniem wspólnego komunikatu7 – kon-
trola wpływu działalności gospodarczej 
i inwestycji na stan środowiska puszczy 

Tabela 1: Rodzaje kontroli międzynarodowych 

Kontrola	 
równoległa Kontrola	koordynowana Kontrola 

wspólna

Zespół kontrolny Każdy NOK ma  
odrębny zespół

Każdy NOK ma odrębny zespół,  
lecz są elementy koordynacji

Wspólny zespół 
kontrolny

Podejście kontrolne 
(metodyka, zakres 
kontroli, pytania 
sprawdzające itd.)

Podejście kontrolne 
może być różne  
– zależnie od decyzji 
danego NOK

Podejście kontrolne powinno być 
w znacznym stopniu uzgodnione, 
przy pozostawieniu poszczególnym 
NOK swobody w zawężeniu  
lub rozszerzeniu wspólnego  
zakresu kontroli

Wspólne podej-
ście uczestniczą-
cych NOK

Sprawozdanie 
z kontroli

Każdy NOK sporzą-
dza odrębne spra-
wozdanie

Sprawozdania poszczególnych NOK  
i/lub dodatkowe wspólne międzyna-
rodowe sprawozdanie  
(raport, informacja, wspólne stano-
wisko, komunikat itd.)

Wspólne między-
narodowe spra-
wozdanie z kon-
troli

Źródło:	Dokumenty	INTOSAI.

7	 Zob.	B.	S.:	Spotkanie w Białowieży,	„Kontrola	Państwowa”	nr	4/1996.
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Białowieskiej, przeprowadzona w 1994 r. 
równolegle przez Izbę i ówczesny komitet 
kontroli państwowej republiki Białoruś. 

w latach 2005–2013 najwyższa Izba 
kontroli uczestniczyła w ponad 30 kon-
trolach międzynarodowych. Ich tematy 
zamieszczono na końcu artykułu (patrz 
aneks, s. 33-36)8.

kontrole międzynarodowe mogą doty-
czyć każdej dziedziny, w której zaintereso-
wane nok mają uprawnienia kontrolne. 
w praktyce większość kontroli z udziałem 
nIk dotyczyła ochrony środowiska oraz 
wykorzystania środków unijnych, a także 
innych zagadnień związanych z UE (opis 
przykładów kontroli w kolejnej części tek-
stu). w obu obszarach chodzi o sprawy, 
które mogą zostać lepiej skontrolowane 
– a zwłaszcza ocenione – w szerszym kon-
tekście, a zatem gdzie międzynarodowa 
wymiana wiedzy i doświadczeń jest szcze-
gólnie przydatna. Dodatkowo, w wypadku 
ochrony środowiska często chodzi o pro-
blemy ponadgraniczne (czasem – global-
ne), które mogą zostać rozwiązane tylko 
przy udziale wielu państw.

kontrole międzynarodowe nIk były 
realizowane jako kontrole równolegle 
lub równoległe koordynowane (tj. kon-
trole równoległe z elementami koordy-
nacji); były to kontrole przeprowadzane 
w zbliżonym czasie przez odrębne zespoły 
kontrolne nok uczestniczących w kon-
troli, na podstawie przedyskutowanych 

wspólnie i uzgodnionych wybranych ele-
mentów programów kontroli oraz według 
kryteriów i kompetencji każdego z nok. 
Celem tych kontroli było zazwyczaj zba-
danie, czy przestrzegane są postanowienia 
umów międzynarodowych (bądź prawa 
wspólnotowego) lub w jaki sposób pań-
stwa, które sąsiadują ze sobą, mogą współ-
pracować w rozwiązywaniu wspólnych 
problemów.

w wypadku kontroli międzynarodo-
wych procedura kontrolna jest zasadni-
czo taka sama jak w pozostałych kontro-
lach nIk: kontrole będące częścią kontroli 
międzynarodowych były realizowane jako 
kontrole koordynowane (w rozumieniu 
procedury kontrolnej nIk) lub jako kon-
trole doraźne. w ramach kontroli koordy-
nowanej przeprowadzono – na podstawie 
programu ustalonego przez nIk – kontrole 
jednostkowe w kilku, kilkunastu, a nawet 
kilkudziesięciu podmiotach. każda z kon-
troli jednostkowych odbywała się odrębnie 
i zakończyła się formalnym dokumentem 
(do połowy 2012 r. były dwa – protokół 
i wystąpienie, obecnie – po wejściu w życie 
zmian w ustawie o nIk – jest to jeden 
dokument: wystąpienie pokontrolne). 
na podstawie tych dokumentów zostały  
opracowane sprawozdania o charakterze 
zbiorczym (w art. 64 ustawy o nIk nazwa-
ne „informacjami o wynikach kontroli”),  
stanowiące syntezę i próbę wyciągnię-
cia wniosków z kontroli jednostkowych, 

8	 Obok	kontroli	międzynarodowych	w	przyjętym	tu	rozumieniu	NIK	prowadzi	kontrole	organizacji	międzyna-
rodowych.	Zob.	P.	Dowgiało:	Audyt w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych,	„Kontrola	Państwowa”	
nr	 6/2012;	 P.	 Dowgiało:	 NIK prowadzi audyt zewnętrzny CERN,	 „Kontrola	 Państwowa”	 nr	 3/2013;	
P.	Dowgiało:	Audyt śródroczny CERN,	„Kontrola	Państwowa”	nr	1/2014;	E.	Wojtych:	NIK audytorem ze-
wnętrznym Rady Europy,	„Kontrola	Państwowa”	nr	1/2014.
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a zwłaszcza wniosków o charakterze sys-
temowym9.

Główne różnice proceduralne między 
kontrolą krajową a międzynarodową dotyczą  
uzgadniania programu kontroli i sprawoz-
dania z kontroli, co może tworzyć dodat-
kowe fazy postępowania, czasem wyma-
gające wielu konsultacji pisemnych czy 
spotkań. w zasadzie kontrola równole-
gła może zakończyć się odrębnymi doku-
mentami krajowymi, jednak częstą formą 
prezentacji wyników jest dokument mię-
dzynarodowy (sprawozdanie, raport, in-
formacja, wspólne stanowisko, komunikat 
itd.), zawierający między innymi wspólne 
wnioski i zalecenia skierowane do rządów 
poszczególnych państw, a niekiedy też do 
organizacji międzynarodowych czy po-
nadnarodowych. przykładowo, przepro-
wadzona przez osiem nok (Danii, Estonii, 
Finlandii, litwy, Łotwy, niemiec, polski, 
rosji) kontrola realizacji postanowień 
konwencji o ochronie środowiska mor-
skiego obszaru Morza Bałtyckiego przed 
zanieczyszczeniami (tzw. konwencji hel-
sińskiej) została zakończona opublikowa-
niem międzynarodowego sprawozdania 
w styczniu 2005 r.10.

kontrole międzynarodowe odbywają  
się w ramach istniejących struktur lub 
na podstawie uzgodnień ad hoc. w przy-
bliżeniu połowa kontroli wymienionych 
w aneksie była przeprowadzona w ramach 

prac Europejskiej organizacji najwyż-
szych organów kontroli – EUrosaI 
(grupa robocza ds. kontroli środowiska, 
grupa robocza ds. ulg podatkowych), 
komitetu kontaktowego szefów nok UE  
(grupa robocza ds. funduszy struktural-
nych) oraz sieci współpracy nok kra-
jów Grupy wyszehradzkiej, austrii i sło-
wenii; pozostałe odbyły się na mocy od-
rębnych porozumień. 

Przykłady kontroli dotyczących UE

w ostatnich latach najwyższa Izba kontroli 
uczestniczyła w kilku ważnych kontro-
lach międzynarodowych w sprawach do-
tyczących UE. Zostały one przeprowa-
dzone w ramach działalności komitetu 
kontaktowego szefów nok UE (o którym 
mowa w dalszej części artykułu):
•	Kontrola	 równoległa	 obejmująca	

upraszczanie zasad wdrażania fundu-
szy strukturalnych, przeprowadzona 
w latach 2012–2013 przez grupę robo-
czą komitetu kontaktowego ds. fun-
duszy strukturalnych. Celem kontroli, 
której przewodniczyła Federalna Izba 
obrachunkowa niemiec, było określe-
nie wpływu, jaki na państwa członkow-
skie miało uproszczenie zasad wdrażania 
i rozliczania projektów współfinansowa-
nych z funduszy strukturalnych w obsza-
rze polityki spójności na lata 2007–2013. 
raport z kontroli informuje o działaniach 

9	 Przepisy	prawne	regulujące	tryb	kontroli	NIK	i	przepisy	wewnętrzne	Izby	(w	tym	Podręcznik kontrolera,	
zatwierdzony	przez	Prezesa	NIK	25.06.2002	r.)	nie	określają	ewentualnych	odmienności	w	sposobie	pro-
wadzenia	kontroli	międzynarodowych.

10 Joint Final Report on II Audit of Implementation of Provisions of the Convention on the Protection of the 
Marine Environment of the Baltic Sea Area (The Helsinki Convention). Pollution from ships in the Baltic 
Sea;	 <http://www.eurosaiwgea.org/Environmental%20audits/Water/Documents/2005-eight%20coun-
tries-Joint%20Final%20Report%20including%20Annex.pdf>.
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upraszczających zastosowanych w nie-
których państwach członkowskich, ko-
rzyściach i wadach z tym związanych 
oraz wnioskach wyciągniętych przez 
instytucje zarządzające, certyfikujące 
i audytujące, a także przez beneficjen-
tów11. 

•	Kontrola	koordynowana	przestrzega-
nia rozporządzenia UE w sprawie prze-
mieszczania odpadów12, przeprowadzo-
na w latach 2011–2012 przez osiem nok 
pod przewodnictwem powszechnej Izby 
obrachunkowej Holandii. każdy nok 
przeprowadził w swoim kraju kontrolę, 
która koncentrowała się na: prawnym 
i instytucjonalnym wdrażaniu rozpo-
rządzenia, współpracy między właści-
wymi instytucjami, przestrzeganiu roz-
porządzenia i systemie kar, systemach 
informatycznych i obowiązkach spra-
wozdawczych. Ustalono, że choć gene-
ralnie każde z ośmiu państw wdrożyło  
unijne rozporządzenie, istnieją różnice 
w przestrzeganiu jego przepisów, do-
tyczące na przykład przyjętej strategii 
wdrażania, interpretacji uregulowań, 
sposobu postępowania z naruszeniami. 
Dzięki kontroli międzynarodowej do-
strzeżono problemy wynikające z szero-
kiej i nieprecyzyjnej definicji odpadów, 
braku baz danych o przemieszczaniu od-
padów, które pozwalałyby na szybki do-
stęp do informacji w tym zakresie, oraz 
braku regulacji wyznaczającej kryteria 

rozróżnienia odpadów od towarów, na 
przykład w wypadku międzynarodo-
wego przemieszczania zniszczonych 
samochodów lub sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego. wypływające 
stąd postulaty zostały przedstawio-
ne w trakcie spotkań przedstawicie-
li powszechnej Izby obrachunkowej 
Holandii i nIk w komisji Europejskiej 
(Dyrekcja Generalna do spraw Śro-
dowiska i Dyrekcja Generalna do 
spraw podatków i Unii Celnej) oraz 
w par lamencie Europejskim (komisja 
do spraw ochrony Środowiska na tu-
ralnego, Zdrowia publicznego i Bez-
pieczeństwa Żywności) w grudniu 
2013 r. Zostały one uwzględnione 
w przygotowywanej nowelizacji roz-
porządzenia13.

•	Kontrola	równoległa	dotycząca	kosztów	
kontrolowania funduszy strukturalnych, 
przeprowadzona w latach 2009–2011 
w ramach prac grupy roboczej komitetu 
kontaktowego ds. funduszy struktural-
nych. Celem kontroli, której przewod-
niczyła Federalna Izba obrachunkowa 
niemiec, była ocena kosztów i korzy-
ści związanych z prowadzeniem dzia-
łań kontrolnych w zakresie systemów 
zarządzania i kontroli funduszy struk-
turalnych. analiza kosztów tych działań  
ułatwia określenie granicy, poza którą 
dalszy wzrost nakładów na kontrole 
nie ma uzasadnienia ekonomicznego, 

11	 B.	 Błasiak-Nowak,	M.	 Rajczewska:	Upraszczanie zasad wdrażania funduszy strukturalnych,	 „Kontrola	
Państwowa”	nr	6/2013.

12	 Rozporządzenie	 (WE)	 nr	 1013	 PE	 i	 Rady	 z	 14.06.2006	 r.	 w	 sprawie	 przemieszczania	 odpadów	
(DzUUE	L/190	z	12.07.2006	ze	zm.).

13	 Projekt	rozporządzenia	został	przyjęty	przez	Parlament	Europejski	17.04.2014	r.;	
zob.	<http://www.greens-efa.eu/waste-shipments-12312.html>.
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ponieważ nie przynosi korzyści odpo-
wiednich do nakładów14.

Zalety kontroli międzynarodowych

każda współpraca tworzy pewną wartość; 
problem w tym, aby była ona większa od po-
noszonych dodatkowo kosztów. Z doświad-
czeń nIk wynika, że mimo znacznych 
kosztów udziału w kontrolach międzyna-
rodowych (uczestnictwo w zagranicznych 
spotkaniach, tłumaczenie dokumentów  
itd.), wartość dodana tych kontroli jest 
istotna. 
polega ona między innymi na:
•	możliwości	pełniejszej	kontroli	realizacji	

umów międzynarodowych – ocena ich 
skuteczności zostaje dokonana z właści-
wej perspektywy, to jest na forum po-
nadkrajowym;

•	możliwości	dostrzeżenia	celowości	prze-
prowadzenia kontroli w obszarze, który 
– na podstawie samych tylko informa-
cji wewnątrzkrajowych – nie zostałby 
przewidziany jako temat kontroli;

•	lepszym	zrozumieniu	przedmiotu	kon-
troli przez uwzględnienie wiedzy o sy-
tuacji w innych krajach oraz o sposobie 
podejścia do problemu przez inne nok; 

•	lepszym	opracowaniu	programu	kon-
troli nIk – dzięki możliwości wzięcia 
pod uwagę sugestii zgłaszanych przez 
inne nok;

•	lepszym	zrozumieniu	związku	przyczy-
nowo-skutkowego pomiędzy założonymi 
programami (np. rządowymi) a sytuacją 

faktyczną (np. w zakresie wykorzysta-
nia środków UE) przez porównanie sy-
tuacji w różnych krajach;

•	możliwości	oceny	funkcjonowania	umów	
międzynarodowych (np. czy ich posta-
nowienia są trafne i kompletne w świetle  
form, sposobów i skutków wdrażania 
tych umów w poszczególnych krajach);

•	łatwiejszym	zgromadzeniu	–	w sposób	
wspólnie przedyskutowany i uzgodnio-
ny – szczegółowych, porównywalnych 
danych o sytuacji w różnych krajach;

•	możliwości	przeprowadzenia	porów-
nań stosowanych praktyk krajowych 
i ich skuteczności, co umożliwia wska-
zanie dobrych praktyk, w tym rozwią-
zań, które w jednym lub większej liczbie  
krajów były stosowane w szerszej skali; 

•	mobilizującym	oddziaływaniu	porów-
nawczych zestawień podjętych działań 
i efektów osiągniętych w poszczegól-
nych krajach na rządy państw – stron 
danej umowy; 

•	możliwości	sformułowania	wniosków	
i zaleceń, które dzięki charakterowi mię-
dzynarodowemu – a przez to bardziej 
obiektywnemu – prawdopodobnie zo-
staną wykonane w sposób bardziej sku-
teczny niż gdyby wystąpił o to jedynie 
nok w danym kraju15;

•	zgromadzeniu	wiedzy,	która	umożliwia	
organom międzynarodowym weryfika-
cję ich decyzji i działań oraz wymagań 
stawianych państwom – stronom danej 
umowy (komisja Helsińska i komisja 

14	 B.	Błasiak-Nowak,	M.	Rajczewska:	Szacowanie kosztów i korzyści działań kontrolnych,	„Kontrola	Pań-
stwowa”	nr	4/2011.

15	 E.	 Borkowska-Domańska:	 Sprawozdanie końcowe z międzynarodowej kontroli środowiska,	 „Kontrola	
Państwowa”	nr	5/2005.
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Europejska wzięły pod uwagę wyniki 
kontroli międzynarodowych z udzia-
łem nIk);

•	wymianie	doświadczeń	oraz	wyprakty-
kowaniu różnych podejść kontrolnych, 
procedur i metod kontroli.

Współpraca z Europejskim 
Trybunałem Obrachunkowym
Udział NIK w kontrolach ETO w Polsce

prawo unijne ustanawia obowiązek współ-
działania najwyższego organu kontroli 
państwa członkowskiego z Europejskim 
trybunałem obrachunkowym w prze-
prowadzaniu kontroli w danym państwie. 
Zgodnie z art. 287 ust. 3 traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej, „kontrolę 
w państwach członkowskich przeprowa-
dza się w powiązaniu z krajowymi insty-
tucjami kontrolnymi lub, jeśli nie mają 
one niezbędnych uprawnień, z właści-
wymi służbami krajowymi. trybunał 
obrachunkowy oraz krajowe instytucje 
kontrolne państw członkowskich współ-
pracują na zasadzie wzajemnego zaufania, 
zachowując swoją niezależność. Instytucje 
te lub służby zawiadamiają trybunał 
obrachunkowy, czy zamierzają uczest-
niczyć w kontroli”. I dalej w tym przepi-
sie: „krajowe instytucje kontrolne [...] prze-
kazują trybunałowi obrachunkowemu, 
na jego żądanie, wszelkie dokumenty lub 
informacje niezbędne do wykonywania 
jego zadania”16. sformułowanie, że kon-
trolę w państwach członkowskich prze-
prowadza się „w powiązaniu z krajowymi 

instytucjami kontrolnymi” trzeba interpre-
tować w kontekście całego tekstu art. 287 
ust. 3. prawnie oznacza ono przede wszyst-
kim to, co wynika z kolejnych zdań tego 
przepisu: że Eto ma obowiązek poinfor-
mować narodowy organ kontroli o zamia-
rze przeprowadzenia kontroli na teryto-
rium państwa członkowskiego, zaś organ 
ten ma obowiązek powiadomienia Eto, 
czy zamierza wziąć udział w kontroli. 
Użycie w 1975 r. przez redaktorów ówcze-
snego art. 206a (później art. 188c, następ-
nie art. 248, a obecnie art. 287) traktatu 
niedookreślonego wyrażenia „w powiąza-
niu” da się wytłumaczyć jedynie chęcią 
uniknięcia nadania temu przepisowi wy-
raźnej treści prawnej. wyrażenie „w po-
wiązaniu” wybrano prawdopodobnie dlate-
go, aby nałożyć zobowiązanie na narodowe 
organy kontroli oraz Europejski trybunał 
obrachunkowy, nie precyzując jednak, 
na czym ono polega. Świadomie nie sko-
rzystano z któregokolwiek z bardziej kon-
kretnych rozwiązań, jakie w różnych sy-
tuacjach występują w tekstach prawnych. 
Jest to zatem termin mało jurydyczny, któ-
rego prawdopodobnie użyto po to, aby nie 
uzależnić za bardzo żadnej ze stron, a ra-
czej przeciwnie – uwarunkować powsta-
nie współpracy ich dobrą wolą17.

traktat jest ratyfikowaną umową mię-
dzynarodową, przez co – zgodnie z art. 87 
ust. 1 konstytucji rp – stanowi źródło 
powszechnie obowiązującego w polsce 
prawa. tym samym uprawnienia i obo-
wiązki nIk, jakie wynikają z traktatu, 

16	 Traktat	o	funkcjonowaniu	Unii	Europejskiej	(wersja	skonsolidowana)	–	DzUUE	C/83	z	30.03.2010.
17	 J.	Mazur:	Współdziałanie najwyższego organu kontroli państwa członkowskiego Unii Europejskiej z Euro-

pejskim Trybunałem Obrachunkowym,	„Kontrola	Państwowa”	nr	6/2004	i	powołana	tam	literatura.
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podlegają stosowaniu z mocy samego 
prawa. Jednak duża różnica w stopniu 
szczegółowości przepisów ustawy o nIk 
i traktatu powoduje, że sytuacja prawna 
nie jest jasna. nie wiadomo, na przykład, 
jakie są uprawnienia kontrolerów nIk wy-
znaczonych do udziału w kontroli Eto 
wobec jednostek kontrolowanych (prawo 
wstępu, prawo wglądu do dokumentów, 
prawo zasięgania informacji w jednostkach 
niekontrolowanych itd.). 

najwyższa Izba kontroli jeszcze na po-
czątku lat 90. ubiegłego stulecia zaczęła 
współdziałać z Eto w przeprowadzaniu 
jego kontroli na terenie polski18. Już wtedy 
prezes nIk uznał za celowy udział kon-
trolerów nIk w każdej z tych kon troli. 
Chodzi o uzyskanie możliwie wczesnej in-
formacji o wstępnych wynikach kontroli  
Eto i uwagach polskich jednostek oraz 
zmniejszenie ryzyka wystąpienia sytuacji, 
w których kontrolerzy Eto mogliby błęd-
nie zinterpretować otrzymane informacje 
i pominąć ważne dla kontroli fakty i uwa-
runkowania (np. przepisy polskiego prawa), 
co mogłoby prowadzić do sformułowa-
nia niepełnych ustaleń. Z kolei informacje 

uzyskane podczas kontroli Eto zwięk-
szają wiedzę kontrolerów nIk o niepra-
widłowościach w wykorzystaniu środków 
unijnych, co może zostać wykorzystane 
w planowaniu kontroli nIk. w kilka (kil-
kanaście) tygodni po zakończeniu wizyty 
w polsce Eto powiadamia nIk o wstęp-
nych ustaleniach kontroli; nIk przekazu-
je owe powiadomienia do właściwych mi-
nisterstw (jako organów zarządzających 
środkami UE) i jednostek bezpośrednio 
objętych kontrolą, a następnie przesyła do 
Eto zgłoszone przez nie uwagi, czasem 
dołączając własne stanowisko.

w praktyce udział kontrolera nIk 
w kontroli Eto polega na: nawiązaniu 
(w okresie poprzedzającym kontrolę) kon-
taktu z kontrolerami Eto i wyznaczony-
mi do współpracy z Eto przedstawicie-
lami jednostek kontrolowanych; czasem 
– monitorowaniu przygotowania przez jed-
nostki kontrolowane żądanych przez Eto  
dokumentów; udziale w spotkaniu roz-
poczynającym kontrolę i w spotkaniu 
podsumowującym wstępne wyniki kon-
troli Eto; asystowaniu w czynnościach 
kontrolnych kontrolerów Eto (udział 

18	 Przejawiało	się	to	w	udzielaniu	informacji	oraz	asystowaniu	kontrolerów	NIK	w	kontrolach ETO.	Najpierw	
były	to	sporadyczne	kontakty,	później	częstsze.	Miały	one	wówczas	raczej	charakter	wzajemnego	zdoby-
wania	doświadczeń	aniżeli	realnej	współpracy	kontrolnej.	Zob.	J.	Kolasiński:	Początek współpracy Naj-
wyższej Izby Kontroli z Trybunałem Audytorów Wspólnoty Europejskiej,	„Kontrola	Państwowa”	nr	1/1993;	
P.	 Kownacki,	 J.	 Kolasiński:	Metodologia kontroli a doświadczenia europejskie,	 „Kontrola	 Państwowa”	
nr	6/1993;	J.	Gradowski:	Czy czeka nas nowa jakość w prowadzeniu kontroli?,	„Kontrola	Państwowa”	
nr	5/1998.

Tabela 2. Kontrole Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Polsce 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Liczba  
kontroli 2 7 13 4 11 13 16 17 29 30

Źródło:	Sprawozdania	z	działalności	NIK.
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w charakterze obserwatora, czasem wy-
jaśnianie roli nIk w raportowaniu o nie-
prawidłowościach, zupełnie wyjątkowo 
– tłumaczenie rozmowy); czasem – konsul-
tacjach z kontrolerami Eto w kwestiach 
związanych z przedmiotowym zakresem 
kontroli lub uregulowaniami obowiązują-
cego w polsce prawa.

Efektywność udziału kontrolerów nIk 
w kontrolach Eto zależy od wielu czynni-
ków, między innymi od możliwości zapo-
znania się z dokumentami, w tym z ogól-
nym programem kontroli (audit planning 
memorandum) i listą pytań sprawdzają-
cych (check-list). trzeba uwzględnić, że 
wizyta kontrolerów Eto (w terminolo-
gii Eto „misja kontrolna”) stanowi tylko 
fragment ich postępowania kontrolnego: 
zgodnie z metodyką Eto, większe znacze-
nie ma wcześniejsze przygotowanie kon-
troli na podstawie zgromadzonych doku-
mentów ogólnych i jednostkowych (w tym 
uzyskanych drogą elektroniczną z urzę-
dów i jednostek w polsce) i – po powro-
cie – analiza dokumentów otrzymanych 
podczas wizyty, jak też kontakty z głów-
nym podmiotem kontrolowanym – służ-
bami komisji Europejskiej. krótki, zwykle  
kilkudniowy pobyt w polsce ma służyć 
zrozumieniu funkcjonowania badane-
go obszaru, sprawdzeniu prawidłowości 
otrzymanych wcześniej dokumentów, zba-
daniu ewidencji księgowej na podstawie 
statystycznego doboru próby, a przede 

wszystkim weryfikacji trafności przyję-
tych hipotez19. osobie, która dysponuje 
tylko wiedzą uzyskaną podczas spotkań, 
może być trudno zorientować się, o co cho-
dzi. Jeśli zatem kontroler nIk nie otrzy-
ma dokumentów kontroli Eto, jego udział 
zostaje sprowadzony do biernej obecno-
ści w jednostce kontrolowanej w trakcie 
wykonywania czynności przez kontrole-
rów Eto. 

Możliwości współdziałania

w przedstawionej sytuacji można roz-
ważyć dwa rodzaje działań. po pierwsze, 
najwyższa Izba kontroli może kontynu-
ować starania, aby kontrolerzy Eto prze-
kazywali – z wyprzedzeniem umożliwia-
jącym kontrolerom nIk zapoznanie się  
z dokumentami – program kontroli, harmo-
nogram kontroli i listy pytań sprawdzają-
cych20. według reprezentantów Eto, nIk 
może otrzymywać harmonogramy i progra-
my kontroli, natomiast listy sprawdzające 
(kontrolne) są dokumentami wewnętrzny-
mi i ich udostępnienie ma charakter uzna-
niowy, zależnie od okoliczności (np. w nie-
których dziedzinach są stałe listy pytań, 
w innych – są tworzone w ostatniej chwi-
li). Jednak nawet w sprawach, w których  
wydaje się, że nastąpiło porozumienie 
(udostępnianie harmonogramu i progra-
mu kontroli), w wielu wypadkach kontro-
lerzy nIk ich nie otrzymują lub otrzymu-
ją dopiero w trakcie wizyty kontrolnej. 

19	 Syntetyczny	opis	procedury	kontrolnej	ETO	zob.	K.	Paliwoda:	Audyt Europejskiego Trybunału Obrachun-
kowego,	„Przegląd	Metodyczny”	(wydawnictwo	wewnętrzne	NIK)	nr	3/2009.

20	 Prezes	 i	 inni	 przedstawiciele	NIK	występowali	 o	 to	wielokrotnie,	 zarówno	w	 kontaktach	 bilateralnych	
z	 ETO,	 jak	 w	 ramach	współpracy	NOK	UE.	 Zob.	 np.	 J.	Mazur:	Udział najwyższych organów kontroli 
państw Unii Europejskiej w kontrolach Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,	„Kontrola	Państwowa”	
nr	6/2007.
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Może to wynikać stąd, że Eto nie usta-
nowił ogólnych procedur wizyt kon-
trolnych w państwach członkowskich  
i związanych z tym reguł współpracy 
z narodowymi organami kontroli, przez 
co praktyka poszczególnych departamen-
tów i wydziałów Eto jest różna albo za-
leży od uznania kierowników zespołów 
kontrolnych czy poszczególnych kontro-
lerów. ponieważ owe trudności występują  
od wielu lat, celowe wydaje się przedys-
kutowanie z Eto możliwości zawarcia 
dwustronnego porozumienia. 

sprawy te zostały podniesione przez 
prezesa nIk krzysztofa kwiatkowskiego 
podczas wizyty w Europejskim trybunale 
obrachunkowym w marcu 2014 r. prezes 
podkreślił, że nIk chce coraz bardziej ko-
rzystać z metodyki Eto, aby zbliżyć do niej 
swoją metodykę kontroli, wobec czego chce 
być aktywnym, a nie pasywnym obserwato-
rem kontroli Eto w polsce, zaś odpowied-
nio wcześnie przesyłany program kontroli 
wraz z pytaniami kontrolnymi ułatwiłby 
kontrolerom nIk zrozumienie danej kon-
troli. Chodzi o to, aby udział w kontrolach 
Eto przynosił nIk wartość dodaną, na 
przykład w postaci ułatwienia planowa-
nia kontroli nIk w tym obszarze. prezes 
Eto Vítor Caldeira stwierdził, że Eto jest 
otwarty na korzystanie z istniejących in-
strumentów, ale tworzenie nowych zasad 
może nie być najlepszym rozwiązaniem 
– zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, przedstawiciel nok jest 
zapraszany do udziału w kontrolach Eto 
w charakterze obserwatora, choć nie musi 

w nich uczestniczyć (nie wszystkie pań-
stwa członkowskie korzystają z tej możli-
wości). Eto nie przewiduje szczególnej roli 
dla narodowych organów kontroli podczas 
swoich kontroli w państwach członkow-
skich. Harmonogram kontroli jest jasny, 
z wyprzedzeniem wysyłany jest list noty-
fikacyjny, a potem wstępne ustalenia kon-
troli. trybunał stosuje tak zwane podejście 
no-surprise („bez zaskoczenia”) i wobec tego 
wstępne ustalenia kontroli powinny stano-
wić podstawową informację dla państw 
członkowskich. prezes V. Caldeira obie-
cał przeanalizować uwagi nIk (być może 
Eto powinien zweryfikować formułę  
listów notyfikacyjnych) i zasugerował, że 
kontrolerzy Eto mogliby przeznaczyć pe-
wien czas, aby móc objaśnić kontrolerom 
nIk koncepcję kontroli oraz odpowiedzieć 
na ich pytania. Dobrą okazją do przedysku-
towania wątpliwości mogą też być spotka-
nia podsumowujące, jakie odbywają się na 
koniec wizyty kontrolerów Eto w danym 
kraju. polski członek Eto augustyn kubik 
zaproponował, aby kolegium Eto przy-
jęło ogólne zasady udostępniania progra-
mów kontroli krajowym nok. prezes  
V. Caldeira stwierdził, że w Eto mogą być 
różne podejścia, zwłaszcza w zakresie kon-
troli wykonania zadań. o udostępnianiu 
list pytań (które mają charakter roboczy 
i podlegają zmianom) decydują dyrektorzy 
izb, ewentualnie kierownicy wydziałów 
Eto. Zaproponował, aby łącznicy nok 
UE przyjrzeli się praktyce w swoich kra-
jach (następnie będzie można zastanowić 
się, jak dalej postępować w tej kwestii)21.

21	 E.	Miękina:	Prezes NIK z wizytą w ETO,	„Kontrola	Państwowa”	nr	2/2014.
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Drugi sposób działania to poszukiwa-
nie rozwiązań, które pozwoliłyby zaini-
cjować współpracę kontrolną nIk z Eto, 
w szczególności przez wspólne planowa-
nie i badanie wybranych tematów kon-
troli. sprawa nie jest prosta. przez wiele 
lat Europejski trybunał obrachunkowy 
zajmował niezwykle wstrzemięźliwe sta-
nowisko wobec propozycji organizowania 
wspólnych działań kontrolnych z narodo-
wymi organami kontroli. 

Jak się wydaje, przesłankami takiego 
stanowiska były zwłaszcza: 
•	troska	o stosowanie	poprawnej	metody-

ki kontroli, w związku z zasadą korzysta-
nia z wyników pracy innego kontrolera 
tylko wówczas, gdy jego podejście me-
todyczne jest takie samo; w praktyce,  
choć Eto i nok państw członkowskich 
odwołują się do tych samych standar-
dów międzynarodowych, ich metody-
ka kontroli różni się;

•	różnice	w organizacji,	sposobie	funk-
cjonowania i szczegółowych procedu-
rach kontrolnych nok;

•	brak	dostatecznego	zaufania	między	
Eto i nok państw członkowskich: 
kompromis w zakresie metodyki kon-
troli bywa niesłusznie postrzegany jako 
podważenie niezależności, która nie jest 
zagrożona przez podjęcie suwerennej 
decyzji o współpracy z innym organem 
kontroli i wzajemne zbliżenie metody-
ki kontroli. 

również niektóre narodowe organy kon-
troli podają w wątpliwość możliwość sfor-
mułowania szczegółowych standardów 
i kryteriów, które byłyby w równym stop-
niu do przyjęcia dla Eto i dla narodowych 
organów kontroli. przykładowo, zwracają 
one uwagę na inne podejście Eto do do-
wodów kontroli: dla potwierdzenia ujaw-
nionych podczas badań kontrolnych nie-
prawidłowości trybunał nie wymaga ani 
oryginałów dokumentów, ani ich uwiary-
godnienia przez dodatkowe procedury po-
świadczające. to różne podejście może być 
przeszkodą w przeprowadzaniu ewentu-
alnych wspólnych kontroli czy opieraniu 
ustaleń kontroli nok na wynikach pracy 
kontrolerów Eto22. 

warto tu odnotować niedawne deklara-
cje, które uznają potrzebę rozwoju współ-
pracy w prowadzeniu kontroli przez Eto 
i nok:
•	ETO	w dokumencie	„Strategia	na	lata	

2013–2017” wymienia wśród swoich 
celów: poprawę współpracy z nok do-
tyczącej kontroli środków publicznych 
przeznaczonych w budżecie UE i bu-
dżetach krajowych na realizację celów 
UE, a także udostępnianie nok wie-
dzy i doświadczenia w zakresie kontro-
li wykorzystania środków unijnych.

•	Parlament	Europejski,	w dokumencie	
przyjętym w lutym 2014 r., wyraził ocze-
kiwanie zacieśnienia współpracy Eto 
z nok, w tym w odniesieniu do kontroli 

22	 Zob.	więcej	J.	Mazur:	Uwarunkowania współpracy NIK i ETO – prowadzenie kontroli,	„Kontrola	Państwo-
wa”	 nr	 6/2011.	 Prace	 grupy	 roboczej	Komitetu	Kontaktowego	 szefów	NOK	UE	 ds.	wspólnych	 stan-
dardów	kontroli	i	porównywalnych	kryteriów	kontroli	środków	UE	przedstawia	B.	Sułkowska:	Czy	NOK 
krajów członkowskich UE potrzebne są własne standardy?,	„Przegląd	Metodyczny”	(wydawnictwo	we-
wnętrzne	NIK)	nr	3/2009.
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nad zarządzaniem dzielonym zgodnie 
z art. 287 ust. 3 traktatu o funkcjono-
waniu UE23. 
nIk od wielu lat czyni kroki, które mogą 

sprzyjać podejmowaniu wspólnych dzia-
łań z Eto w kontrolowaniu wykorzysta-
nia środków UE:
•	w styczniu	każdego	roku	NIK	przekazu-

je Eto plan kontroli na dany rok, wraz 
z opisem (w języku angielskim) kontro-
li w sprawach dotyczących UE;

•	NIK	przekazuje	ETO	charakterysty-
ki kontroli przeprowadzonych w spra-
wach dotyczących UE;

•	corocznie	polski	członek	ETO	prezen-
tuje w nIk sprawozdanie roczne Eto;

•	sprawozdania	specjalne	ETO	są	prze-
kazywane departamentom nIk zgod-
nie z ich zakresem działania;

•	organizowane	są	seminaria	szkolenio-
we Eto dla kontrolerów nIk;

•	w  wydawnictwach	 NIK	 „Kontrola	
państwowa” i „przegląd Metodyczny” 
opublikowano wiele artykułów na temat 
Eto, zaś w czasopiśmie Eto „ECa 
Journal” – artykuły na temat nIk.
obok tego najwyższa Izba kontroli 

mogłaby zaproponować Europejskiemu 
trybunałowi obrachunkowemu podjęcie 
(ewentualnie rozszerzenie) działań, które 
stopniowo przyczyniałyby się do powsta-
nia lub rozwoju współpracy: 
•	NIK	i ETO	mogą	wzajemnie	wykorzysty-

wać wyniki swoich kontroli, zwłaszcza  
na etapie planowania i przygotowania 
kontroli (np. przy analizie ryzyka);

•	NIK	i ETO	mogą	wzajemnie	udostęp-
niać szczegółowe zalecenia metodycz-
ne, na przykład dotyczące kontroli w po-
szczególnych obszarach; tego rodzaju 
materiały – traktowane jako przykła-
dy dobrych praktyk – prawdopodobnie 
stopniowo przyczyniłyby się do zbliże-
nia podejścia kontrolnego Eto i nok 
państw członkowskich;

•	NIK	i ETO	mogą	organizować	wspól-
ne warsztaty szkoleniowe, przy założe-
niu, że tworzone byłyby grupy mieszane,  
złożone z pracowników obu instytucji, co 
pozwoliłoby na wymianę doświadczeń 
w zakresie rozwiązań metodycznych;

•	NIK	i ETO	mogą	organizować	wspól-
ne panele dyskusyjne dotyczące stoso-
wania powszechnie uznanych standar-
dów kontroli;

•	NIK	byłaby	zainteresowana	uczestnic-
twem w szkoleniach organizowanych 
dla Eto, szczególnie w sytuacjach istot-
nych zmian (np. tak, jak ma to miejsce 
obecnie w kontekście wdrażania nowej 
perspektywy finansowej);

•	NIK	i ETO	mogą	zwracać	się	do	siebie	
z sugestiami przeprowadzenia określo-
nych kontroli dotyczących wykorzysta-
nia środków UE, na przykład jeśli dany 
organ ma uprawnienia do kontroli, któ-
rych nie ma wnioskodawca, albo dla uła-
twienia śledzenia rezultatów uprzednio 
przeprowadzonych kontroli;

•	oficjalnie	stroną	postępowania	kontrol-
nego Eto jest tylko komisja Europejska, 
ale od kilku lat Eto nieformalnie 

23	 Pkt	17-21	Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie przyszłej roli Trybunału 
Obrachunkowego. Procedura powoływania członków Trybunału Obrachunkowego: konsultacja z Parla-
mentem Europejskim	(2012/2064(INI)).
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zaprasza do udziału w nim również 
przedstawicieli państw członkowskich. 
wydaje się celowe, aby Eto przedysku-
tował z nok UE możliwość ich udzia-
łu w tym postępowaniu. 

Współpraca z polskim członkiem ETO 

Zgodnie z art. 285 traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej, w skład Euro-
pejskiego trybunału obrachunkowego 
wchodzi jeden obywatel z każdego pań-
stwa. oznacza to, że Eto ma tylu człon-
ków, ile jest aktualnie państw członkow-
skich – obecnie 28, zaś każde państwo 
ma do dyspozycji jedno miejsce. według 
art. 286 ust. 1 traktatu, członkowie Eto 
powinni być wybierani „spośród osób, 
które wchodzą lub wchodziły w swych 
krajach w skład organów kontroli zewnętrz-
nej lub mają szczególne kwalifikacje do 
zajmowania tego stanowiska. Ich nieza-
leżność musi być niekwestionowana”24. 

tryb mianowania członka Eto obej-
muje: zgłoszenie kandydatury przez rząd 

danego państwa; wyrażenie opinii przez 
parlament Europejski; mianowanie przez 
radę. prawo unijne nie określa, w jakim 
trybie i na podstawie jakich szczegółowych 
kryteriów rządy państw członkowskich 
mają wyłonić kandydaturę25. polskie ure-
gulowania stanowią, że właściwa komisja 
sejmowa opiniuje kandydaturę na członka 
Eto26; w praktyce w obu wypadkach wy-
boru polskiego członka Eto, które miały 
miejsce dotychczas (w roku 2004 i 2010), 
prezes rady Ministrów konsultował kan-
dydaturę z prezesem nIk.

obaj dotychczasowi członkowie Eto 
z ramienia polski pracowali wcześniej na 
wysokich stanowiskach w najwyższej 
Izbie kontroli:
•	Jacek	Uczkiewicz,	członek	ETO	w latach	

2004–2010, był w latach 1995–2001 wi-
ceprezesem nIk (od 26 listopada 2013 r. 
jest ponownie wiceprezesem nIk);

•	Augustyn	Kubik,	 członek	ETO	od	
2010 r., był od 2007 r. doradcą prezesa 
nIk (obecnie, jako radca prezesa nIk, 

24	 W	uchwałach	przyjętych	w	1992	i	1995	r.	Parlament	Europejski	określił	zalecenia	co	do	szczegółowych	
wymagań	wobec	kandydatów	na	członków	ETO:	a)	wysoki	poziom	doświadczenia	zawodowego	w	zakre-
sie	finansów	publicznych,	zarządzania	lub	kontroli	procesów	zarządzania;	b)	nieskazitelna	opinia,	jeżeli	 
kandydat	pełnił	funkcje	zarządzające	w	sektorze	publicznym	lub	prywatnym;	c)	wcześniejsze	uzyskanie	
absolutorium,	jeżeli	kandydat	pełnił	funkcje	zarządzające,	do	których	stosuje	się	formuła	absolutorium	
lub	zbliżona;	d)	niezajmowanie	jakiegokolwiek	stanowiska	z	wyboru	lub	funkcji	w	partii	politycznej	od	dnia	
nominacji	na	członka	Trybunału;	e)	zasadniczo	wiek	kandydata	nie	powinien	przekraczać	59	lat	w	przy-
padku	kandydowania	na	pierwszą	kadencję	oraz	64	lata	–	na	drugą;	nie	uważa	się	za	właściwe	kandydo-
wanie	na	trzecią	kadencję.	Ponadto	Parlament	zaznaczył	potrzebę	uwzględniania	odpowiedniej	równo-
wagi	w	składzie	Trybunału	jako	całości,	np.	w	zakresie	zróżnicowania	wcześniejszej	kariery	zawodowej	
i	doświadczenia	zawodowego,	jak	i	dążąc	do	zapewnienia	reprezentacji	obu	płci.	Wymagania	te	nie	mają	
charakteru	obowiązującego	prawa	i	nie	muszą	być	respektowane	przez	Radę.	(por.	J.	Mazur:	Członkowie 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,	„Kontrola	Państwowa”	nr	4/2003).

25	 Na	zebraniu	Komitetu	Kontaktowego	szefów	NOK	UE	we	wrześniu	1989	r.	w	Hadze	uchwalono	zalece-
nie,	że	przed	wyborem	kandydatów	zarówno	rząd	państwa	członkowskiego,	jak	i	właściwa	komisja	Par-
lamentu	Europejskiego	powinny	brać	pod	uwagę	opinie	o	kandydatach,	wyrażone	przez	najwyższy	organ	
kontroli	danego	państwa.

26	 Art.	19	pkt	2	ustawy	z	8.10.2010	r.	o	współpracy	Rady	Ministrów	z	Sejmem	i	Senatem	w	sprawach	zwią-
zanych	z	członkostwem	Rzeczypospolitej	Polskiej	w	Unii	Europejskiej	(DzU	nr	213,	poz.	1395	ze	zm.).
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korzysta z urlopu bezpłatnego na czas 
pełnienia funkcji członka Eto).
Zgodnie z art. 286 ust. 3 traktatu, człon-

kowie Eto, wykonując swoje zadania, nie 
mogą otrzymywać instrukcji od żadnego 
rządu czy jakiegokolwiek innego organu. 
rzecz jasna, zakaz otrzymywania instruk-
cji najbardziej dotyczy własnego rządu i ge-
neralnie sugeruje ostrożność w kontaktach 
z władzami swojego kraju, aby nie było po-
wodu do zarzutu nieuprawnionego wpły-
wania na Eto, który niekiedy formułuje 
oceny czy krytyczne uwagi pod adresem 
jednostek krajowych. Z owych założeń nie 
wynika jednak sugestia powstrzymania się 
od jakichkolwiek kontaktów. przeciwnie, 
Europejski trybunał obrachunkowy za-
chęca członków, aby możliwie szeroko in-
formowali w swoich krajach o jego zada-
niach i działalności; szczególnie dotyczy 
to kontaktów z narodowym organem kon-
troli, zwłaszcza jeżeli dana osoba wcze-
śniej w nim pracowała. tworzy to prze-
słanki dla współdziałania polskiego człon-
ka Eto z najwyższą Izbą kontroli. relacje 
obu dotychczasowych polskich członków 
Eto z Izbą były (i pozostają) bardzo ścisłe. 

Główne formy współpracy to: 
•	Coroczne	prezentowanie	przez	pol-

skiego członka Eto sprawozdania 
rocznego Eto na zebraniach tak zwa-
nego dużego kierownictwa nIk27

– kilkudziesięciominutowa prelekcja ze 
zwróceniem uwagi na sprawy, które do-
tyczą wykonania budżetu UE w polsce, 
po czym następuje seria pytań i odpowie-
dzi (z każdym rokiem jest więcej pytań).

•	Szkolenia	–	odbyły	się	do	tej	pory	czte-
ry seminaria szkoleniowe dla kontro-
lerów nIk (w latach: 2007, 2010, 2011 
i 2013). pierwsze trzy służyły bardziej 
ogólnemu zapoznaniu się z zadania-
mi, funkcjonowaniem, postępowa-
niem kontrolnym i metodyką kon-
troli Eto28, natomiast w listopadzie 
2013 r. przeprowadzono warsztaty na 
temat metodyki kontroli wykonania 
zadań29. 

 Dodatkowo, w 2012 r. gabinet pol-
skiego członka Eto zorganizował 
– wspólnie z nIk – seminarium dla 
pracowników administracji rządowej  
odpowiedzialnych za wydatkowa-
nie i kontrolę środków unijnych30. 
wszystkie szkolenia miały miejsce 
w ośrodku szkoleniowym najwyższej 
Izby kontroli w Goławicach (niedale-
ko warszawy), zaś prelegentami byli: 
polski członek Eto, pracownicy jego 
gabinetu oraz polscy kontrolerzy Eto.

•	Kontakty	robocze	–	bieżące	informacje	
o pracy Eto oraz nIk, wyjaśnienia za-
gadnień metodycznych, odpowiadanie 
na pytania. 

27	 Prezes	 NIK,	 wiceprezesi,	 dyrektor	 generalny,	 dyrektorzy	 i	 wicedyrektorzy	 departamentów,	 delegatur	
i	biur,	rzecznik	prasowy,	radcy	prezesa	NIK,	audytor	wewnętrzny.

28	 Program	seminarium	zorganizowanego	w	2011	r.	przedstawił	J.	Mazur:	Uwarunkowania…,	op.	cit.
29	 Uczestnicy	szkolenia	ćwiczyli	m.in.	model	logiczny,	analizę	i	ocenę	ryzyka,	przygotowanie	i	weryfikację	

pytań	kontrolnych	oraz	przygotowanie	planu	gromadzenia	dowodów	kontroli.
30	 Podczas	 dwu	 dni	 omówiono	 i	 przedyskutowano	 zasady	 prowadzenia	 przez	 ETO	 kontroli	 finansowych	

i	kontroli	wykonania	zadań,	 reguły	współpracy	ETO	z	Komisją	Europejską	 i	państwami	członkowskimi,	
a	także	rolę	NIK	w	kontroli	wydatkowania	funduszy	unijnych.
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•	Coroczne	spotkania	prezesa	NIK	i pol-
skiego członka Eto w celu omówienia 
stanu współpracy i określenia zamie-
rzeń.

Udział NIK we współpracy NOK UE
Geneza

Do momentu zmian ustrojowych w 1989 r. 
najwyższa Izba kontroli miała niewielkie 
kontakty międzynarodowe. obejmowały 
one głównie organy kontroli rządowej i par-
tyjno-rządowej tak zwanych krajów socjali-
stycznych oraz IntosaI. Istniały też rela-
cje z Izbą obrachunkową austrii jako orga-
nem prowadzącym sekretariat Generalny 
IntosaI oraz nieregularne spotkania z or-
ganami kontroli państw „trzeciego świa-
ta”. Były to kontakty formalne, zwykle 
na szczeblu najwyższego kierownictwa, 
niepołączone ze współdziałaniem w pro-
wadzeniu kontroli czy choćby wymianą 
szczegółowych informacji. Można przy-
jąć, że merytoryczna współpraca między-
narodowa nIk zaczęła się od wypracowa-
nia w ramach międzynarodowego zespołu 
– pod kierunkiem nIk – koncepcji semi-
narium EUrosaI na temat kontroli pry-
watyzacji, które odbyło się w warszawie 
w maju 1995 r. sukces merytoryczny i or-
ganizacyjny tego przedsięwzięcia sprawił, 
że nIk zaczęto postrzegać jako „normal-
ny” najwyższy organ kontroli: prezes i inni 
przedstawiciele nIk zaczęli występować 
jako referenci na kongresach EUrosaI 

i innych międzynarodowych spotkaniach, 
zaś prezesi organów kontroli z innych kra-
jów – częściej odwiedzać Izbę31.

w październiku 1996 r. Europejski 
trybunał obrachunkowy zorganizo-
wał nieformalne seminarium dla pre-
zesów nok krajów Europy Środkowej 
i wschodniej – przyszłych krajów kandy-
dujących do UE, które stało się okazją do 
zainicjowania ich współpracy32. powołano 
grupę roboczą, która pod przewodnic-
twem nIk i Eto przygotowała program 
pierwszego spotkania prezesów tych 
nok, które odbyło się w marcu 1998 r. 
w warszawie. wzięli w nim udział prezesi 
nok z 12 krajów (albanii, Bułgarii, Czech, 
Estonii, litwy, Łotwy, polski, rumunii, 
słowacji, słowenii, węgier i przedstawi-
ciel Chorwacji)33. stwierdzono, że na-
rodowe organy kontroli mogą odegrać 
aktywną rolę w przyjęciu i  stosowa-
niu wspólnotowego dorobku prawnego 
(acquis communautaire) w swoich kra-
jach. przykładowo, mogą troszczyć się 
o właściwy kształt i funkcjonowanie ca-
łego systemu kontroli, w tym wyspecja-
lizowanych organów kontroli i jednostek 
kontroli wewnętrznej w administracji  
publicznej, działać na rzecz przejrzy-
stości budżetu, wzmocnienia zarządza-
nia finansowego, budowy systemu kon-
troli finansowej, kontrolować prowadze-
nie przez rząd działań dostosowawczych 
związanych z przystępowaniem danego 

31 Zob.	J.	Mazur:	Seminarium EUROSAI „Kontrola prywatyzacji”,	„Kontrola	Państwowa”	nr	4/1995;	J.	Mazur:	
Jak za Lecha Kaczyńskiego wprowadzano Izbę w świat,	„Kontrola	Państwowa”,	nr	specjalny,	maj	2010	r.

32 Najwyższe organy kontroli: współpraca Wspólnot Europejskich z krajami Europy Środkowej,	 „Kontrola	
Państwowa”	nr	1/1997.

33	 J.	Mazur:	Współpraca najwyższych organów kontroli Europy Środkowej i Wschodniej,	„Kontrola	Państwowa”	
nr	3/1998.
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kraju do Unii Europejskiej. Uchwała war-
szawskiego spotkania zainaugurowała re-
gularną współpracę nok krajów Europy 
Środkowej i wschodniej34 oraz Eto, która 
funkcjonowała w tej formie do momentu 
przyjęcia w 2004 r. większości z tych kra-
jów do Unii Europejskiej. najwyższa Izba 
kontroli – instytucja o większym potencja-
le kadrowym i organizacyjnym od innych 
członków grupy – była, obok Europejskiego 
trybunału obrachunkowego, nieformal-
nym liderem owych działań. 

pod kierunkiem lub z udziałem przed-
stawicieli nIk zostały przygotowane naj-
ważniejsze dokumenty (analizy, opraco-
wania), które zostały następnie rozpa-
trzone i przyjęte przez prezesów nok na  
corocznych spotkaniach, między innymi:
•	„Zalecenia	dotyczące	funkcjonowania	naj-

wyższych organów kontroli w kontekście 
integracji europejskiej” – najważniejszy  
dokument współpracy krajów kandy-
dujących, w którym zawarto wskaza-
nia na temat podstaw prawnych, przy-
jęcia i wdrażania standardów kontroli, 
kwalifikacji pracowników, zarządzania 
i wewnętrznej struktury organizacyjnej, 
a także roli nok w ocenie i stymulowa-
niu rozwoju kontroli wewnętrznej. projekt 

powstał w wyniku kilkunastomiesięcz-
nej pracy35 przedstawicieli 12 nok, pod 
przewodnictwem nIk we współdziałaniu 
z sIGMa36 i Eto. „Zalecenia”37 zosta-
ły przyjęte na drugim spotkaniu preze-
sów najwyższych organów kontroli krajów 
Europy Środkowej i wschodniej, Cypru, 
Malty i Eto w październiku 1999 r. 
w pradze38. Dokument wciąż zachowu-
je merytoryczną wartość i jest wykorzy-
stywany przez nok krajów obecnie kan-
dydujących i potencjalnie kandydujących 
do UE (albania, Bośnia i Hercegowina, 
Czarnogóra, Macedonia, serbia, turcja).

•	Raport	„Relacje	między	najwyższymi	
organami kontroli a komisjami parla-
mentarnymi”, przygotowany przez nok 
Malty i polski przy współpracy sIGMa, 
został przyjęty na spotkaniu prezesów 
nok w listopadzie 2001 r. w limassol 
na Cyprze39. prezes nIk przedstawił ra-
port na posiedzeniu sejmowej komisji 
do spraw kontroli państwowej w paź-
dzierniku 2002 r., na zebraniu komitetu 
kontaktowego nok UE w listopadzie 
2002 r. w luksemburgu oraz na posie-
dzeniu komisji kontroli Budżetowej 
parlamentu Europejskiego 29 kwiet-
nia 2003 r. w Brukseli40. raport został 

34	 W	1999	r.	dołączyły	NOK	Cypru	i	Malty.
35 Grupa robocza ds. funkcjonowania najwyższych organów kontroli w kontekście integracji europejskiej,	

„Kontrola	Państwowa”	nr	5/1998;	E.	Sikorska:	Zalecenia w sprawie funkcjonowania najwyższych orga-
nów kontroli w kontekście integracji europejskiej,	„Kontrola	Państwowa”	nr	4/1999.

36 SIGMA	–	projekt	realizowany	przez	Komisję	Europejską	i	Organizację	Współpracy	Gospodarczej	i	Rozwoju.
37 Zalecenia w sprawie funkcjonowania najwyższych organów kontroli w kontekście integracji europejskiej,	

„Biuletyn	NIK”,	wydanie	specjalne,	grudzień	1999,	rok	IV,	nr	2(10).
38	 J.	Mazur:	Współpraca organów kontroli w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej,	„Kontrola	Pań-

stwowa”	nr	6/1999.
39	 J.	Mazur:	Najwyższe organy kontroli a komisje parlamentarne (w krajach kandydujących do Unii Europej-

skiej),	„Kontrola	Państwowa”	nr	2/2002.
40	 Synteza	raportu	oraz	wystąpienie	prezesa	NIK	M.	Sekuły	w	Parlamencie	Europejskim	zostały	opubliko-

wane	w	„Kontroli	Państwowej”	nr	3/2003.
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omówiony w artykule opublikowanym 
w kwartalniku IntosaI41 oraz stał się 
podstawą publikacji sIGMa42.

•	Raport	„Wytyczne	jakości	kontroli”,	
opracowany przez łączników nok 
Malty, polski i węgier przy współpra-
cy sIGMa, został wstępnie rozpatrzony 
na ostatnim spotkaniu prezesów nok 
krajów Europy Środkowej i wschodniej, 
Cypru, Malty i Eto, które odbyło się 
w kwietniu 2004 r. w rydze. końcowa 
wersja raportu została przedstawiona na 
zebraniu komitetu kontaktowego nok 
UE w grudniu 2004 r. w luksemburgu. 
komitet kontaktowy zalecił, aby 
„wytyczne” zostały rozpowszechnio-
ne oraz że najwyższe organy kontroli UE 
mogą je uwzględniać w razie aktualizacji 
własnych podręczników kontroli i wy-
tycznych jakości kontroli. raport został 
omówiony w artykule opublikowanym 
w kwartalniku IntosaI43.

Aktywność NIK w pracach KK

Z chwilą przystąpienia polski do Unii 
Europejskiej prezes nIk stał się członkiem 
komitetu kontaktowego szefów nok UE 
(kk)44. komitet kontaktowy jest organem 

pomocniczym UE, który działa dla uła-
twienia współpracy nok państw człon-
kowskich oraz Eto45. współpraca ta od-
bywa się z uwzględnieniem niezależności 
i uprawnień każdej instytucji. prezesi ob-
radują zwykle raz w roku; ich spotkania są 
przygotowywane przez stałych przedsta-
wicieli nok do spraw kontaktów z Eto 
(tzw. łączników), którzy zbierają się z re-
guły dwa razy do roku.

Celami strategicznymi komitetu kon-
taktowego są: 
•	wymiana	wiedzy	i doświadczeń;
•	umocnienie	współpracy	między	człon-

kami komitetu w kwestiach unijnych;
•	inicjowanie	i koordynowanie	działalno-

ści kontrolnej w sprawach UE;
•	opracowywanie	stanowisk	wobec	no-

wych zagadnień związanych z pro-
wadzeniem kontroli w obszarze Unii 
Europejskiej;

•	współpraca z najwyższymi organami kon-
troli przyszłych państw członkowskich;

•	wymiana	informacji	z instytucjami	i oso-
bami spoza komitetu
Działalność kk została rozszerzona 

w związku z obecnym kryzysem gospo-
darczym i finansowym, który spowodował 

41	 J.	Mazur,	B.	Vella:	Relations Between SAIs and Parliamentary Committees, „International	Journal	of	Gov-
ernment	Auditing”,	Washington,	January	2003,	p.	16-20	(także	w	jęz.	arabskim,	francuskim,	hiszpańskim,	
niemieckim).

42 Relations between Supreme Audit Institutions and Parliamentary Committees, SIGMA	Papers:	No.	33, 
Paris	 2002,	 <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/relations-between-supreme-audit-institutions-
and-parliamentary-committees_5kml60vd5x8r-en>.

43	 Zob.	J.	Mazur,	B.	Vella,	J.	Revesz,	H.	Havens: Guidelines on Audit Quality,	“International	Journal	of	Gov-
ernment	Auditing”,	Washington,	April	2005,	p.	10-14	(także	w	jęz.	arabskim,	francuskim,	hiszpańskim,	
niemieckim).

44	 Wcześniej	prezes	NIK	uczestniczył	jako	gość	w	zebraniu	KK	w	2002	r.	oraz	jako	obserwator	w	2003	r.
45	 Podstawę	prawną	KK	stanowi	deklaracja	nr	18	w	sprawie	Trybunału	Obrachunkowego,	załączona	do	Trak-

tatu	z	Nicei:	„Konferencja	wzywa	Europejski	Trybunał	Obrachunkowy	oraz	krajowe	organy	kontroli	do	po-
prawy	ram	i	warunków	ich	współpracy	przy	jednoczesnym	zachowaniu	własnej	autonomii.	W	tym	celu	pre-
zes	Trybunału	może	powołać	komitet	zajmujący	się	kontaktami	z	prezesami	krajowych	organów	kontroli”.
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rozbudowę procedur i struktur zarządza-
nia gospodarczego UE, w tym wzmoc-
nienie regulacji i nadzoru nad systemami 
i instytucjami finansowymi oraz wpro-
wadzenie kontroli mechanizmów zarzą-
dzania kryzysem strefy euro. okazało 
się, że nowe mechanizmy nie zawsze 
są konstruowane w sposób zapewniają-
cy ich rozliczalność. w 2011 r. komitet 
kontaktowy, w oświadczeniu skierowa-
nym do parlamentu Europejskiego, rady 
Europejskiej, komisji Europejskiej oraz 
parlamentów i rządów państw członkow-
skich, zwrócił uwagę na potrzebę odpo-
wiedniej przejrzystości, rozliczalności 
i zewnętrznej kontroli środków publicz-
nych; ponadto poparł starania nok stre-
fy euro na rzecz wprowadzenia zewnętrz-
nej kontroli Europejskiego Mechanizmu 
stabilizacyjnego. Biorąc pod uwagę, że 
coraz częściej występują sytuacje, w któ-
rych z nowych przepisów wynikają – lub 
powinny wynikać – zadania najwyższych 
organów kontroli, na zebraniu komitetu 
w 2012 r. przyjęto, że nok UE powin-
ny brać udział w unijnych procesach le-
gislacyjnych46. na zebraniu w 2013 r. za-
akcentowano konieczność zapewnienia 
kontroli zewnętrznej w poszczególnych 
mechanizmach i instytucjach zarządzania 

gospodarczego UE oraz znaczenie zacho-
wania bezpośrednich relacji pomiędzy naj-
wyższymi organami kontroli i krajowymi 
parlamentami.

w typowej sytuacji proces opracowy-
wania stanowiska kk obejmuje kilka faz: 
1) przygotowywanie spraw przez grupy 
robocze (czasem funkcjonujące jako grupy 
zadaniowe lub sieci współpracy), złożone 
z ekspertów z danej dziedziny reprezen-
tujących zainteresowane organy (obecnie 
działają grupy: ds. funduszy struktural-
nych; ds. kontroli polityki fiskalnej; ds. 
opracowania wspólnego stanowiska w spra-
wie roli i zadań nok w przyszłych proce-
sach legislacyjnych; ds. krajowych rapor-
tów o zarządzaniu środkami UE; ds. Vat;  
ds. europejskich standardów rachunkowo-
ści sektora publicznego (Epsas)47; wspól-
na grupa robocza z nok krajów kandy-
dujących ds. działalności kontrolnej48);
2) wstępne aprobowanie wyników pracy 
grup przez zebranie łączników reprezen-
tujących wszystkie nok; 
3) podjęcie decyzji przez prezesów 
nok49.

najwyższa Izba kontroli należy do naj-
bardziej aktywnych członków komitetu 
kontaktowego: prezes i inni reprezentan-
ci nIk przedstawiali referaty lub zabierali 

46	 J.	Mazur:	Kontrola i rozliczalność w zarządzaniu gospodarczym UE – potrzeba odpowiednich mechani-
zmów,	„Kontrola	Państwowa”	nr	4/2013.

47 European Public Sector Accounting Standards.
48	 Zakończyły	działalność	grupy:	a)	ds.	wspólnych	standardów	kontroli	i	porównywalnych	kryteriów	kontroli	

środków	UE;	b)	ds.	zamówień	publicznych;	c)	ds.	współpracy	między	NOK	i	ETO;	d)	dla	wskazania	sy-
tuacji,	gdzie	nowe	regulacje	zarządzania	gospodarczego	UE	nie	zapewniają	prowadzenia	kontroli	przez	
NOK;	e)	ds.	współpracy	NOK	z	Eurostat	i	krajowymi	urzędami	statystycznymi.

49	 Większość	 uchwał	 Komitetu	 Kontaktowego,	 końcowe	 dokumenty	 grup	 roboczych	 oraz	 –	 od	 2008	 r.	
–	 informacje	o	bieżących	pracach	grup	 roboczych	są	publikowane	na	stronie	Komitetu	Kontaktowego	
<http://eca.europa.eu/portal/page/portal/contactcommittee>.	Wszystkie	materiały	z	zebrań	KK,	łącz-
ników	i	grup	roboczych	są	dostępne	w	intranecie	NIK.
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głos w dyskusjach na wszystkich zebra-
niach kk i zebraniach łączników od 2004 r. 

oto niektóre tematy:
•	zbyt	 późne	 powiadamianie	 NOK	

o  kontrolach Eto w  państwach 
członkowskich (grudzień 2004 r.)50; 
wnioski z warsztatów nok Grupy 
wyszehradzkiej, austrii i słowenii na 
temat udziału w kontrolach Eto – mię-
dzy innymi: usprawnienie powiadamia-
nia nok o kontrolach Eto, ułatwienie  
dostępu kontrolerów nok do doku-
mentów określających założenia kon-
troli Eto (grudzień 2007 r.); możliwe 
sposoby pogłębienia współpracy Eto 
i nok w kontrolach Eto w państwach 
członkowskich (grudzień 2008 r.)51;

•	rola	NOK	w działaniach	na	rzecz	poprawy	
rozliczalności środków UE – znaczenie  
przeprowadzanych przez nIk kontroli 
wykorzystania i zarządzania środkami 
unijnymi w polsce, potrzeba rozszerze-
nia współpracy nok i Eto (grudzień 
2005 r.)52;

•	zarządzanie	ryzykiem,	dopuszczalny	po-
ziom ryzyka i zintegrowane ramy kontroli 

wewnętrznej w zarządzaniu środkami 
UE (grudzień 2007 r.)53;

•	rola	NOK	we	wspomaganiu	rządów	
w przeciwdziałaniu kryzysowi finanso-
wo-gospodarczemu (grudzień 2009 r.)54;

•	zagrożenia	niezależności	najwyższych	
organów kontroli (grudzień 2009 r.);

•	relacje	między	NIK	i komisjami	sejmo-
wymi w kontrolowaniu spraw dotyczą-
cych UE (październik 2010 r.)55;

•	jakie	departamenty	NOK	prowadzą	kon-
trole wykorzystania środków UE (gru-
dzień 2010 r.)56;

•	pytania	Komisji	Europejskiej	kierowa-
ne do nok (maj 2011 r.)57;

•	doświadczenia	NIK	związane	z kontro-
lą stabilności finansowej państwa (paź-
dziernik 2011 r.);

•	koncepcja	kontroli	NIK	przygotowania	
polskiej administracji do przewodnicze-
nia radzie Unii Europejskiej (paździer-
nik 2011 r.)58;

•	współdziałanie	NOK	z Eurostat	i krajo-
wymi urzędami statystycznymi (paź-
dziernik 2012 r.)59; zasady prowadzenia 
przez Eurostat wizyt konsultacyjnych 

50 Posiedzenie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej,	 oprac.	
J.	Mazur,	„Kontrola	Państwowa”	nr	2/2005.

51	 J.	Mazur:	Zebranie Komitetu Kontaktowego prezesów NOK państw Unii Europejskiej i Europejskiego Try-
bunału Obrachunkowego,	„Kontrola	Państwowa”	nr	2/2009.

52	 J.	Mazur:	Rola najwyższych organów kontroli w działaniach na rzecz poprawy rozliczalności środków Unii 
Europejskiej,	„Kontrola	Państwowa”	nr	1/2006.

53	 J.	Mazur:	Zebranie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli państw UE i ETO 
(Helsinki, 3-4 grudnia 2007 r.),	„Kontrola	Państwowa”	nr	2/2008.

54	 J.	Mazur:	Zebranie Komitetu Kontaktowego prezesów NOK państw Unii Europejskiej i Europejskiego Try-
bunału Obrachunkowego,	„Kontrola	Państwowa”	nr	2/2010.

55	 J.	Mazur:	Doroczne zebranie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli Unii Euro-
pejskiej,	„Kontrola	Państwowa”	nr	6/2010.

56	 E.	Miękina:	Zebranie łączników organów kontroli Unii Europejskiej,	„Kontrola	Państwowa”	nr	1/2011.
57	 E.	Miękina:	Zebranie łączników najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej,	„Kontrola	Państwowa”	

nr	3/2011.
58	 E.	Miękina:	Zebranie Komitetu Kontaktowego,	„Kontrola	Państwowa”	nr	6/2011.
59	 E.	Miękina:	Najwyższe organy kontroli Unii wobec kryzysu finansowego,	„Kontrola	Państwowa”	nr	6/2012.
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dotyczących danych źródłowych (maj 
2013 r.);

•	projekt	zmian	w „Wytycznych	proce-
duralnych” oraz „oświadczeniu doty-
czącym roli urzędującego przewodni-
czącego (październik 2013 r.)60.
najwyższa Izba kontroli uczestniczy 

w pracach większości grup roboczych kk, 
zaś w latach 2011–2012 współprzewod-
niczyła grupie zadaniowej ds. współpra-
cy nok z Eurostat i krajowymi urzęda-
mi statystycznymi61. szczególnie istotny 
jest udział nIk w grupie roboczej ds. fun-
duszy strukturalnych62.

Izba była gospodarzem zebrania komi-
tetu kontaktowego w grudniu 2006 r. 
w warszawie. Z inicjatywy nIk uczest-
niczyli w nim – po raz pierwszy w 40-let-
niej historii komitetu – przedstawicie-
le parlamentu Europejskiego i komisji 
Europejskiej, którzy zaprezentowali poglą-
dy na temat systemu kontroli środków UE 
oraz wzięli udział w bezpośredniej dyskusji 
z szefami nok. szefów nok i Eto przy-
jął prezydent rp lech kaczyński, który 
podkreślił znaczenie kontroli środków UE: 
poziom ryzyka związany z wydatkowaniem 
tych środków jest poważny, dlatego wyma-
gają one wnikliwej kontroli, realizowanej 

tak na szczeblu unijnym, jak i krajowym63. 
ponadto Izba zorganizowała zebranie łącz-
ników w maju 2005 r. w krakowie oraz 
kilkanaście zebrań grup roboczych lub in-
nych struktur działających w ramach grup 
roboczych.

planowanie pracy komitetu kontakto-
wego opiera się, z jednej strony, na funk-
cjonowaniu grup roboczych, które zwy-
kle działają przez kilka lat i same ustalają 
szczegóły swojej pracy, z drugiej zaś – na co-
rocznym określaniu nowych zadań, z reguły 
przewidzianych do wykonania w ciągu naj-
bliższego roku. Biorąc pod uwagę spodzie-
wany rozwój działalności kontrolnej nIk 
w sprawach dotyczących UE, warto by było, 
aby kontrole nIk mogły wykorzystywać 
doświadczenia innych nok państw Unii. 
powinno to być punktem wyjścia wniosków 
nIk do planu działań kk w kolejnych la-
tach, na przykład przez usprawnienie me-
chanizmu gromadzenia informacji o prze-
prowadzonych przez poszczególne nok 
kontrolach w sprawach dotyczących UE.

Konkluzje
warto nawiązać do niektórych tez ar-
tykułu opublikowanego w numerze ju-
bileuszowym „kontroli państwowej”64: 

60	 E.	Miękina:	Europejskie NOK wobec zmian w zarządzaniu – doroczne zebranie Komitetu Kontaktowego,	
„Kontrola	Państwowa”	nr	6/2013.

61	 O.	 Leszczyńska-Luberek,	 J.	Mazur:	Możliwości współpracy najwyższych organów kontroli i krajowych 
urzędów statystycznych państw UE w sprawach związanych ze statystykami opracowywanymi na potrzeby 
unijnej procedury nadmiernego deficytu,	„Kontrola	Państwowa”	nr	3/2013.

62	 B.	Błasiak-Nowak,	M.	Rajczewska:	Udział NIK w pracach grupy roboczej Komitetu Kontaktowego ds. fun-
duszy strukturalnych,	„Kontrola	Państwowa”	nr	2/2009.

63	 J.	Mazur:	Zebranie Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli państw UE i ETO,	
„Kontrola	Państwowa”	nr	1/2007.

64	 Rozważania	 przedstawione	 w	 niniejszym	 artykule	 stanowią	 kontynuację	 artykułu	Działalność kontrol-
na NIK w sprawach dotyczących Unii Europejskiej,	 „Kontrola	Państwowa”,	 nr	 jubileuszowy,	 luty	2014	
(95.	rocznica	powołania	Najwyższej	Izby	Kontroli).
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po przystąpieniu państwa do Unii Euro-
pejskiej zmniejsza się zewnętrzna presja 
na dostosowanie jego systemu prawne-
go oraz sposobu funkcjonowania aparatu 
państwowego do zobowiązań unijnych. 
państwo członkowskie UE powinno dzia-
łać tak, aby należycie realizować powin-
ności wynikające z członkostwa. polska 
jest jednym z większych krajów Unii, zaś 
najwyższa Izba kontroli należy nie tylko 
do większych, lecz także do bardziej ak-
tywnych narodowych organów kontroli 
wśród nok państw Unii. Izba powinna 
zatem na najwyższym możliwym poziomie 
wykonywać zadania, jakie stoją przed na-
czelnym organem kontroli państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej65. 

na tym tle można przedstawić kilka 
spo strzeżeń:
•	Najwyższa	 Izba	Kontroli	 aktywnie	

współdziała z najwyższymi organami 
kontroli innych państw w prowadzeniu 
kontroli międzynarodowych, między in-
nymi w kwestiach ochrony środowiska 
oraz wykorzystania środków unijnych, 
a także innych zagadnień dotyczących 
UE. praktykę tę warto kontynuować, 
bo mimo dużych kosztów – przynosi 
ona wartość dodaną.

•	Przystąpienie	państwa	do	Unii	Euro
pejskiej powoduje nałożenie na najwyż-
szy organ kontroli obowiązku współ-
działania z Euro pejskim trybu nałem 
obrachunkowym przy przeprowa-
dzaniu przez trybunał kontroli w tym 
państwie. najwyższa Izba kontroli 

wywiązuje się z tego zadania, delegu-
jąc swoich kontrolerów do udziału w kon-
trolach Eto na terytorium polski oraz 
pośrednicząc, w zwyczajowo przyjętym 
zakresie, w kontaktach z ministerstwa-
mi i innymi jednostkami objętymi kon-
trolą. praktykę tę warto kontynuować. 
Uczestnictwo kontrolerów nIk może 
służyć zwiększeniu ich wiedzy o niepra-
widłowościach w wykorzystaniu środ-
ków unijnych oraz o metodyce kontro-
li Eto, lecz wymaga to przekazywania 
z odpowiednim wyprzedzeniem doku-
mentów określających zakres, harmo-
nogram, cele i metodykę tych kontro-
li; na tle istniejących trudności można 
by rozważyć podjęcie próby zawarcia 
porozumienia z Eto w sprawie zasad 
udziału kontrolerów nIk w kontro-
lach Eto. równolegle warto poszuki-
wać rozwiązań, które w długiej perspek-
tywie pozwoliłyby zainicjować współ-
pracę kontrolną nIk z Eto. w tym 
celu najwyższa Izba kontroli mogłaby 
przedłożyć Eto szczegółowe propozy-
cje współdziałania.

•	Najwyższa	Izba	Kontroli	współpracu-
je z polskim członkiem Eto, w pełni 
respektując jego niezależność. Bliskie 
kontakty są łatwiejsze dzięki temu, że 
obaj dotychczasowi członkowie Eto 
z ramienia polski pracowali wcześniej 
w nIk i znają doskonale specyfikę jej 
pracy. owe kontakty umożliwiają lep-
sze zrozumienie funkcjonowania obu 
instytucji. szczególnie istotny przykład 

65	 Zgodnie	z	przyjętym	w	2002	r.	dokumentem	Strategia Najwyższej Izby Kontroli – misja i wizja,	„Najwyższa	
Izba	Kontroli	[…]	powinna	[…]	spełniać	najwyższe	wymagane	standardy	jakości”.
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Aneks – Kontrole międzynarodowe NIK66

Lp. Temat	kontroli Najwyższe	 
organy	kontroli Lata67

1 Wpływ działalności gospodarczej na stan 
środowiska Puszczy Białowieskiej

Białoruś i Polska 2004–2007

2 Realizacja postanowień konwencji helsiń-
skiej o ochronie środowiska morskiego ob-
szaru Morza Bałtyckiego – zanieczyszczenia 
ze statków

Dania (koordynator),  
Estonia, Finlandia, Litwa, 
Łotwa, Niemcy, Polska,  
Rosja

2004–2005

3 Funkcjonowanie przejść granicznych na gra-
nicy polsko-ukraińskiej po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej

Polska i Ukraina 2004–2006

4 Realizacja umowy międzynarodowej z 6 lip-
ca 1995 r. między Polską a Słowacją o sto-
sunkach prawnych i współpracy na wspólnej 
granicy państwowej68

Polska i Słowacja 2005–2006

5 Funkcjonowanie parków narodowych w za-
kresie zachowania, zrównoważonego użytko-
wania oraz odnawiania zasobów przyrody

Polska i Słowacja 2004–2006

współdziałania to zorganizowanie pięciu 
seminariów, umożliwiających zapozna-
nie się z zadaniami, funkcjonowaniem, 
postępowaniem kontrolnym i metody-
ką kontroli Eto. Cenne będzie konty-
nuowanie tej praktyki.

•	Najwyższa	Izba	Kontroli	jest	aktywnym	
członkiem komitetu kontaktowego 

szefów najwyższych organów kontro-
li Unii Europejskiej. Zaangażowanie 
to warto kontynuować, między in-
nymi zgłaszając propozycje współ-
pracy w sprawach, które mogą ulep-
szyć i ułatwić działania nIk związane 
z kontrolą zagadnień dotyczących Unii 
Europejskiej. 

66	 Opracowano	na	podstawie	sprawozdań	z	działalności	NIK	za	lata	2005–2013,	zachowując	stosowaną	w	nich	
kolejność	wymieniania	kontroli.	Sprawozdania	podają	niektóre	informacje	o	przebiegu	poszczególnych	kon-
troli	międzynarodowych,	nie	informują	jednak	o	liczbie	kontroli	zakończonych,	lecz	o	kontrolach	„realizowa-
nych	i	inicjowanych”,	przy	czym	w	kolejnych	latach	nazwy	kontroli	niekiedy	zmieniają	się.	

67	 Okres	od	zaplanowania	kontroli	(np.	w	wyniku	kontaktów	między	zainteresowanymi	NOK)	do	poinformo-
wania	o	jej	wynikach	(zwykle	na	forum	międzynarodowym).

68	 	Zob.	A.	R.:	Uroczyste podpisanie polsko-słowackiej informacji,	„Kontrola	Państwowa”	nr	2/2006.
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6 Stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
w regionie karpackim

Polska i Ukraina 2005–2006

7 Ochrona wód zlewni rzeki Bug Białoruś, Polska, Ukraina 2005–2008

8 Likwidacja skutków katastrofy w Czarnobylu Austria, Białoruś, Dania,  
Litwa, Polska, Rosja,  
Słowacja, Szwajcaria,  
Ukraina, Węgry i ETO

2004–2008

9 Wymiana informacji przez administracje  
podatkowe

Polska i Litwa 2005–2006

10 Wykorzystanie ulg i zwolnień podatkowych 
jako instrumentu polityki fiskalnej państwa

Dania, Finlandia,  
Francja, Irlandia, Litwa,  
Łotwa, Niemcy, Polska,  
Rosja, Rumunia, Słowacja, 
Szwajcaria, Szwecja,  
Węgry, Wlk. Brytania

2006–2008

11 Transgraniczne przemieszczanie odpadów 
w świetle przepisów konwencji bazylejskiej

Polska, Słowacja, Ukraina 2006–2008

12 Wdrażanie ochrony na obszarach Natura 
2000

Austria, Czechy, Finlandia, 
Francja (koordynator),  
Polska, Węgry,  
Wlk. Brytania

2006–2007

13 Raportowanie o nieprawidłowościach w wy-
korzystaniu funduszy strukturalnych Unii  
Europejskiej69

Czechy, Finlandia,  
Hiszpania, Holandia,  
Litwa, Niemcy (koordynator), 
Polska, Portugalia,  
Słowacja, Węgry,  
Wlk. Brytania, Włochy

2004–2006

14 Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrz-
nej wykorzystania funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej

Austria, Polska, Słowacja, 
Węgry

2006–2008

15 Kontrola transgranicznego przemieszczania 
odpadów między Polską a Rosją – obwodem 
kaliningradzkim

Polska i Rosja 2006–2007

16 Zmiany klimatu – kontrola EUROSAI70 Azerbejdżan, Cypr, Dania, 
Estonia, Izrael, Macedonia, 
Polska (koordynator),  
Rosja, Szwajcaria, Ukraina

2007–2009

69	 B.	Błasiak-Nowak,	M.	Rajczewska:	Udział NIK…,	op.	cit.,	s.	123-127.
70	 A.	Gruszecka:	Kontrola EUROSAI w sprawie zmian klimatu,	„Kontrola	Państwowa”	nr	2/2010.	Na	temat	

genezy	tej	kontroli	zob.	E.	Borkowska-Domańska:	Kontrola realizacji międzynarodowych porozumień do-
tyczących zmian klimatycznych,	„Kontrola	Państwowa”	nr	1/2008.
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17 Zmiany klimatu – kontrola INTOSAI Australia, Austria, Brazylia, 
Estonia, Finlandia, Grecja, 
Indonezja, Kanada,  
Norwegia, Polska, RPA,  
Słowenia, USA (koordynator), 
Wlk. Brytania

2007–2010

18 Monitoring środowiska morskiego oraz go-
spodarka rybna obszaru Morza Bałtyckiego

Dania, Estonia, Finlandia,  
Litwa, Łotwa, Niemcy,  
Polska, Rosja, Szwecja

2007–2009

19 Wykorzystanie środków publicznych na 
szkolenie bezrobotnych

Polska i Słowacja 2007–2008

20 Rezultaty wdrażania funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej w obszarze zatrudnie-
nia i (lub) środowiska71

Austria, Finlandia,  
Hiszpania, Holandia,  
Niemcy (koordynator),  
Łotwa, Malta, Polska,  
Portugalia, Słowacja,  
Słowenia, Węgry, Włochy, 
Wlk. Brytania

2007–2008

21 Przygotowania Polski i Ukrainy do organi-
zacji finałowego turnieju Mistrzostw Euro-
py w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (seria 
kontroli w latach 2008–2011)

Polska i Ukraina 2008–2012

22 Efektywność działania organów państwo-
wych (służb) w punktach kontrolnych na gra-
nicach między Białorusią, Litwą, Rosją  
i Polską

Białoruś, Litwa, Polska,  
Rosja

2008–2009

23 Realizacja programów wspierających wzrost 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych72

Bułgaria, Czechy, Hiszpania, 
Macedonia, Niemcy,  
Polska (koordynator),  
Rumunia, Słowacja,  
Słowenia, Szwajcaria,  
Turcja, Ukraina

2008–2011

24 Zarządzanie programami poprawy jakości 
środowiska, współfinansowanymi ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Regionalne-
go w ramach regionalnych programów ope-
racyjnych

Dania i Polska 2009–2010

25 Bezpieczeństwo epizootyczne po wejściu do 
strefy Schengen

Litwa, Polska, Słowacja 2009–2010

71	 B.	Błasiak-Nowak,	M.	Rajczewska:	Udział NIK…,	op.	cit.,	s.	128-133.
72	 J.	Łuczak,	P.	Wasilewski:	Aktywizacja i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych,	„Kontrola	Pań-

stwowa”	nr	3/2012.
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26 Koszty kontroli funduszy strukturalnych73 Austria, Bułgaria, Czechy, 
Holandia, Łotwa, Niemcy 
(koordynator), Polska,  
Portugalia, Słowenia,  
Słowacja, Węgry, Włochy

2010–2011

27 Realizacja programu operacyjnego „Współ-
praca transgraniczna Rzeczpospolita Polska 
– Republika Słowacka na lata 2007–2013”  
(seria kontroli)

Polska i Słowacja 2008–2014

28 Wdrażanie rozporządzenia UE w sprawie 
przemieszczania odpadów

Bułgaria, Grecja, Holandia 
(koordynator), Irlandia,  
Norwegia, Polska,  
Słowenia, Węgry

2012–2013

29 Handel emisjami CO² Dania, Finlandia, Litwa,  
Łotwa, Polska, Norwegia

2011–2012

30 Wykorzystanie środków publicznych na za-
bezpieczenie przeciwpowodziowe i likwida-
cję skutków powodzi 

Azerbejdżan, Białoruś,  
Kazachstan, Mołdowa,  
Polska, Rosja, Ukraina,  
Węgry, Włochy

2011–2014

31 Upraszczanie przepisów dotyczących fundu-
szy strukturalnych74

Austria, Bułgaria, Holandia, 
Malta, Niemcy (koordynator), 
Polska, Portugalia,  
Słowacja, Słowenia,  
Szwecja, Węgry, Włochy

2011–2013

32 Parki narodowe Bułgaria, Chorwacja, Dania, 
Litwa (koordynator),  
Norwegia, Polska, Ukraina

2011–2014

33 Bezpieczeństwo w górach Polska i Słowacja 2012–2014

34 Programy współpracy transgranicznej Czechy i Polska 2011–2014

35 Biopaliwa Bułgaria, Francja, Holandia, 
Malta, Mołdowa, Polska, 
Rosja, Słowacja

2011–2014

73	 B.	Błasiak-Nowak,	M.	Rajczewska:	Szacowanie kosztów…,	op.	cit.
74	 B.	Błasiak-Nowak,	M.	Rajczewska:	Upraszczanie…,	op.	cit.

dr Jacek Mazur,	radca	prezesa	NIK


