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Najwyższa Izba Kontroli, wspólnie z nie-
miecką Federalną Izbą Obrachunkową 
(FIO) prowadzi projekt współpracy bliź-
niaczej dla najwyższego organu kontro-
li Gruzji. Zgodnie z podpisaną umową, 
projekt „Instytucjonalne wzmocnienie 
Państwowego Urzędu Kontroli Gruzji” 
rozpoczął się 1 października 2014 r. 

i planowo zakończy się we wrześniu 
2016 r. NIK realizuje samodzielnie część 
nr 2 tego projektu pn. „Wzmocnienie kon-
troli finansowej, kontroli zgodności oraz 
raportowania”. Do tej pory 11 ekspertów 
z NIK było zaangażowanych w to zadanie. 
Prezes Kay Scheller podziękował preze-
sowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu za 

W Bonn 19-20 maja 2016 r. odbyły się rozmowy prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego z prezesem Federalnej Izby 
Obrachunkowej Niemiec Kayem Schellerem. W trakcie obrad zdecy-
dowano o  wprowadzeniu corocznych konsultacji do kalendarzy mię-
dzynarodowej działalności obydwu instytucji w  związku z  pogłębie-
niem współpracy między nimi.
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Zacieśnienie współdziałania i wspieranie innych NOK
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doskonałą pracę Izby, podkreślając, że bez 
polskiego wkładu całe przedsięwzięcie 
nie odniosłoby sukcesu.

Federalna Izba Obrachunkowa, po-
dobnie jak NIK, jest mocno zaangażo-
wana we współpracę międzynarodo-
wą. FIO jest audytorem Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
(OBWE), Organizacji ds. Zakazu Broni 
Chemicznej, Europejskiej Organizacji 
Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych 
(EUMETSAT) i Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do spraw Rozwoju 
Przemysłowego (UNIDO), a w  tym 
roku 40-osobowy zespół kontrolerów 
FIO rozpocznie audyt w centrali ONZ 
w Nowym Jorku, centrum logistycznym 
ONZ w Ugandzie i sprawdzi finanse po-
szczególnych misji pokojowych (w ścisłej 

współpracy z NOK Indii i NOK Tanzanii 
w Radzie Audytorów ONZ). 

Z kolei NIK jest audytorem Rady Europy 
oraz Europejskiej Organizacji Badań 
Jądrowych (CERN), a jej eksperci są człon-
kami zespołów audytujących Europejski 
Instytut Studiów Strategicznych (EUISS) 
oraz mechanizm finansowania operacji 
wojskowych Unii Europejskiej ATHENA.

Wspieranie rozwoju kontroli państwo-
wej w najwyższych organach kontroli 
Gruzji, Mołdawii i Ukrainy jest równie 
ważne dla NIK, jak i dla FIO. Szefowie 
obydwu instytucji potwierdzili chęć 
wspólnego zaangażowania ze względu na 
zaufanie, jakie mają te kraje do doświad-
czonych partnerów. Prezes NIK zaprosił 
prezesa FIO do dalszego udziału w po-
mocy dla Izby Obrachunkowej Ukrainy 
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Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i prezes FIO Niemiec Kay Scheller podczas spotkania w Bonn
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przez oddelegowanie ekspertów do misji 
wymiany wiedzy i doświadczeń.

Spotkanie objęło swoją tematyką także 
kontrole równoległe. Ostatnio NIK i FIO 
zbadały wraz z dwunastoma innymi naj-
wyższymi organami kontroli Europy ak-
tywizację zawodową osób niepełnospraw-
nych przez władze krajowe. Wspólnych 
obszarów do skontrolowania jest jednak 
dużo więcej. 

Dlatego też podjęto decyzję o powołaniu 
zespołów ekspertów, które spotkają się 
w celu omówienia szczegółów przeprowa-
dzenia dwustronnych kontroli równole-
głych, między innymi w zakresie oszustw 
związanych z podatkiem VAT. Zagadnienia 
poddane kontroli są problemem trans-
granicznym i wymagają współpracy oraz 

zjednoczenia sił najwyższych organów kon-
troli krajów sąsiedzkich. Współpraca NIK 
i FIO doskonale wpisuje się w utrzymanie 
partnerskich stosunków dwustronnych 
i ma na celu jeszcze sprawniejsze ulep-
szanie skuteczności funkcjonowania na-
szych państw. 

Najbliższe spotkanie ekspertów zapla-
nowano na październik 2016 r., a przebieg 
prac będzie monitorowany przez preze-
sów obu izb na bieżąco – wyniki audytów 
zostaną przedstawione już za rok. 

GRZEGORZ HABER,
Departament Strategii NIK,
Wydział Spraw Międzynarodowych


