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W zebraniu uczestniczyli także – w cha-
rakterze obserwatorów – łącznicy z naj-
wyższych organów kontroli (NoK) 

krajów kandydujących i potencjalnie 
kandydujących do Unii Europejskiej. 
obradom przewodniczyła łączniczka 
trybunału obrachunkowego Słowenii. 
Najwyższą Izbę Kontroli reprezentował 

Zebranie łączników najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej, 
które odbyło się w marcu br. w stolicy Słowenii poświęcone było te-
matyce kolejnego zebrania Komitetu Kontaktowego prezesów NoK 
i Eto, kontrolom równoległym, mechanizmowi wczesnego ostrzega-
nia, wymianie informacji o kontrolach przeprowadzonych przez NoK 
UE w sprawach związanych z Unią Europejską, a także nowemu trybo-
wi powiadamiania o wstępnych ustaleniach kontroli Europejskiego try-
bunału obrachunkowego i roli NoK w tym kontekście.

Współpraca 
międzynarodowa

Zebranie łączników NOK ue 
w Lublanie

Kluczowe kwestie i działania do rozważenia



Nr 2/marzec-kwiecień/2015 155 

Zebranie łączników NOK ue w Lublanie   współpraca międzynarodowa 

dr Jacek Mazur – radca prezesa NIK i łącz-
nik NIK1. 

Sprawy do rozważenia  
przez KK w 2015 r.
Kolejne zebranie Komitetu Kontakto-
wego zostanie zorganizowane w Rydze 
w dniach 18-19 czerwca 2015 r. (w okre-
sie gdy Łotwa przewodniczy Radzie UE2). 
Łącznicy zdecydowali, że podczas zebra-
nia odbędą się: seminarium poświęco-
ne Europejskiemu Funduszowi na rzecz 
Inwestycji Strategicznych, a także dwie 
godzinne sesje równoległe na temat: 1) za-
pobiegania i zwalczania nieprawidłowości  
i oszustw oraz współpracy z instytucja-
mi odpowiedzialnymi za egzekwowanie 
prawa oraz 2) wieloletnich ram finanso-
wych 2014–2020. Wyniki obu sesji zosta-
ną przedstawione na forum plenarnym. 

Łącznik Urzędu Kontroli Państwowej 
Irlandii poruszył sprawę wymiany do-
świadczeń szefów NoK strefy euro jako 
członków Rady Audytorów europejskie-
go mechanizmu stabilności. Jest to organ 
zajmujący się kontrolą mechanizmu, czyli 
porozumienia podpisanego w 2012 r. 
przez państwa członkowskie strefy euro 
dla ochrony stabilności finansowej strefy. 
W Radzie Audytorów zasiada pięciu nie-
zależnych członków mianowanych przez 
zarząd; dwóch spośród nich proponują 

najwyższe organy kontroli państw człon-
kowskich strefy euro. Wynikają z tego dla 
NoK istotne zadania, o których – zdaniem 
łącznika irlandzkiego Urzędu Kontroli 
Państwowej – brakuje wymiany infor-
macji (jest to szczególnie ważne dla ma-
łych urzędów z uwagi na zasoby kadro-
we). Łącznicy uzgodnili, że temat ten  
zostanie włączony do porządku obrad naj-
bliższego zebrania Komitetu.

Jednym z ważniejszych obszarów za-
interesowania NoK UE jest stan nego-
cjacji związanych z europejskimi stan-
dardami rachunkowości sektora pu-
blicznego (ang. European Public Sector 
Accounting Standards – EPSAS). Dlatego 
też łączniczka niemieckiej Federalnej Izby 
obrachunkowej – współprzewodniczące-
go grupy zadaniowej KK ds. EPSAS – za-
poznała uczestników zebrania z ostatni-
mi wydarzeniami w tym zakresie.

Kontrole równoległe

Łącznik fińskiego Urzędu Kontroli 
Państwowej przedstawił propozycję kon-
troli równoległej, jaką sieć współpracy KK 
ds. kontroli polityki fiskalnej zamierza 
przeprowadzić w 2016 r. tematem kon-
troli będzie „Ryzyko towarzyszące rów-
nowadze finansów publicznych (zobowią-
zania, gwarancje, dług publiczny)”. Chęć 
udziału w kontroli wyraziło siedem NoK, 

1 Łącznicy najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obra-
chunkowego spotykają się raz do roku w celu przygotowania tematów i zagadnień z zakresu kontroli środ-
ków unijnych, które ich zdaniem powinny być przedmiotem corocznych obrad Komitetu Kontaktowego 
prezesów NOK i ETO. O poprzednim zebraniu czyt. E. Miękina: Zebranie�łączników�NOK�EU�w�Kopenha-
dze,�„Kontrola Państwowa” nr 3/2014.

2 Przewodnictwo w Radzie UE sprawowane jest kolejno przez wszystkie państwa członkowskie na zasadzie 
rotacji, każdorazowo przez 6 miesięcy, poczynając od stycznia i od lipca danego roku. Polska przewodni-
czyła w II połowie 2011 r.
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zaś po przyjęciu przez Komitet odpowied-
niej uchwały jesienią 2015 r. rozpoczną się 
prace przygotowawcze. 

W ramach działalności tej sieci współpra-
cy odbywają się również przygotowania do 
kontroli równoległej nadzoru bankowego. 
Przedstawiciel Europejskiego trybunału 
obrachunkowego skomentował wstępne 
wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 
NoK UE na temat wdrażania jednolite-
go mechanizmu nadzorczego, a łączniczka 
Federalnej Izby obrachunkowej Niemiec 
omówiła genezę mechanizmu. 

Przedstawiciel trybunału obrachun-
kowego Portugalii poinformował o działal-
ności sieci współpracy ds. kontroli strate-
gii „Europa 2020”3. Wprawdzie sieć sama 
nie organizuje kontroli równoległych, ale 
stara się je ułatwiać przez prowadzenie 
dyskusji i wymianę informacji (na po-
trzeby ewentualnej kontroli równoległej  
z zakresu strategii „Europa 2020” powinna 
zostać utworzona odrębna grupa). 

Na początku czerwca br. odbędzie się  
w lizbonie seminarium zaplanowane 
jako wspólne przedsięwzięcie dwóch 
sieci współpracy KK: ds. kontroli polityki  
fiskalnej (przewodniczący: NoK Finlandii) 
i ds. kontroli strategii „Europa 2020” (prze-
wodniczący: NoK Portugalii). Wtedy 
też omówione zostaną szczegóły kontro-
li równoległych, które mają się rozpocząć  
w 2016 r. 

Propozycję kontroli równoległej wy-
korzystania wspólnego zasobu wiedzy 
w dziedzinie konkurencyjności (jest to 

jeden z celów strategii „Europa 2020”) 
przedstawiła łączniczka Państwowej Izby 
obrachunkowej Węgier. Roboczy tytuł 
kontroli to: „tworzenie i skuteczne działa-
nie systemów informacyjnych monitorują-
cych możliwości znalezienia zatrudnienia 
przez absolwentów”. Kontrola miałaby zba-
dać, czy edukacja wyższa zapewnia mło-
dym ludziom odpowiednie kwalifikacje 
do podejmowania pracy i koncentrowała-
by się na działaniu systemu monitorowania 
karier absolwentów w latach 2009–2013, 
z opcją rozszerzenia na szkolenie zawodo-
we i osób dorosłych. Proponuje się sporzą-
dzenie wspólnego raportu lub inną formę 
współpracy kontrolnej, która przyczyniłaby 
się do opracowania potrzebnych wskaźni-
ków. Faza planowania kontroli rozpocznie 
się w II połowie br., a sama kontrola zosta-
łaby przeprowadzona w 2016 r. 

Łączniczka Federalnej Izby obrachun-
kowej Niemiec poinformowała o zakoń-
czeniu kontroli równoległej pt. „Analiza 
błędów przy udzielaniu zamówień pu-
blicznych w programach współfinanso-
wanych z funduszy strukturalnych”, którą 
grupa robocza KK ds. fundu szy struk-
turalnych VI przeprowadziła w latach 
2014–2015. Uczestniczyło w niej dziewięć 
NoK, w tym Najwyższa Izba Kontroli. 
Projekt raportu zostanie przedstawiony 
Komitetowi Kontaktowemu w czerwcu br.  
w Rydze. 

W tym punkcie obrad przedstawiciele 
niemieckiej Federalnej Izby obrachun ko-
wej oraz holenderskiej Powszechnej Iz by 

3 Strategia „Europa 2020” to unijny program gospodarczy, stanowiący plan wyjścia z kryzysu i pobudzenia 
wzrostu gospodarczego, zatwierdzony w 2010 r.
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obrachunkowej (stanowiący tzw. grupę 
kierowniczą w grupie roboczej KK ds. fun-
duszy strukturalnych VI) zaproponowali 
dwa potencjalne obszary z zakresu strategii 
„Europa 2020”, w których grupa mogłaby 
przeprowadzić w latach 2016–2017 kolejną 
kontrolę równoległą: 1) promowanie zatrud-
nienia i wspieranie mobilności zawodowej; 
2) promowanie konkurencyjności przez roz-
wój edukacji, badań, technologii i innowa-
cji. Uzgodniony przez grupę temat zostanie 
przedłożony Komitetowi Kontaktowemu do 
zatwierdzenia. Jednocześnie przedstawio-
no warunki, na jakich grupa miałaby konty-
nuować swoją działalność: w kontroli rów-
noległej powinno brać udział co najmniej 
dziesięć NoK; grupa kierownicza powin-
na się składać z trzech NoK; nie mniej niż 
jedno spotkanie grupy powinno zostać zor-
ganizowane przez NoK spoza grupy kie-
rowniczej. 

Propozycje utworzenia  
nowych grup roboczych

Łącznicy dyskutowali nad mandatem 
mającej powstać grupy zadaniowej ds. 
współpracy między NoK a Europejskim 
trybunałem obrachunkowym. Pierwsze 
propozycje dotyczące zakresu działalno-
ści takiej grupy pojawiły się podczas ze-
brania Komitetu Kontaktowego w paź-
dzierniku 2014 r. w luksemburgu, jednak 
z uwagi na złożoność zagadnienia i potrze-
bę uzgodnienia uprawnień, które satysfak-
cjonowałyby wszystkie NoK UE, szefo-
wie NoK UE polecili łącznikom dopre-
cyzowanie mandatu grupy. W listopadzie 

2014 r. prezes Europejskiego trybunału 
obrachunkowego zaproponował, aby grupa 
na razie skoncentrowała się na przeglądzie 
i ocenie mocnych i słabych stron obecnej 
współpracy Komitetu, w tym mechani-
zmów komunikacji, a także przedstawi-
ła propozycje dalszych działań. Wszyscy 
członkowie Komitetu zgodzili się na utwo-
rzenie grupy w proponowanym kształcie, 
a jedenaście NoK (w tym Najwyższa Izba 
Kontroli) postanowiło zostać jej członkami. 

Łącznik Eto zaproponował, aby grupa 
działała w możliwie najprostszy sposób 
(przy ograniczonej do minimum liczbie 
spotkań) i rozpoczęła prace od przepro-
wadzenia ankiety wśród NoK UE, aby do 
połowy maja uzyskać odpowiedzi i móc 
przedstawić wstępne wyniki na zebraniu 
Komitetu w Rydze. Mandat grupy zosta-
nie sformułowany po przeprowadzeniu 
ankiety. 

Z propozycją utworzenia dwóch no-
wych grup Komitetu Kontaktowego 
wystąpił łącznik włoskiego trybunału 
obrachunkowego. Pierwszą z nich była-
by grupa robocza ds. walki z nieprawidło-
wościami i oszustwami w celu ochrony do-
chodów UE, która skoncentrowałaby się na 
promowaniu jednolitego systemu monito-
rowania nieprawidłowości i oszustw w pań-
stwach członkowskich oraz formułowaniu 
propozycji usprawnienia w kontekście re-
gulacji unijnych, tym samym wzmacniając 
rolę NoK UE w tym obszarze. Grupa mo-
głaby skorzystać z wiedzy olAF4 (np. jeśli 
chodzi o bazy danych olAF do moni-
torowania nieprawidłowości i oszustw). 

4 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
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Włoski trybunał obrachunkowy byłby 
gotowy przewodniczyć takiej grupie za-
daniowej. Druga propozycja dotyczyła 
utworzenia sieci ekspertów ds. wzmoc-
nienia współpracy NoK w zakresie for-
mułowania niezależnych ocen w sprawoz-
daniach przedkładanych krajowym par-
lamentom. W najbliższym czasie włoski 
trybunał obrachunkowy uszczegółowi 
propozycję, zwłaszcza co do zakresu dzia-
łania, i przedstawi ją łącznikom. 

Organizacja i zarządzanie 
Komitetem Kontaktowym
W tym punkcie obrad łącznik Najwyższej 
Izby Kontroli omówił wyniki ankiety ad-
resowanej do NoK UE na temat ich opinii 
o wymianie informacji o kontrolach prze-
prowadzonych przez nie w sprawach zwią-
zanych z Unią Europejską. Wymiana taka 
odbywa się za pośrednictwem platformy 
intranetowej CIRCAbc, na której znaj-
dują się streszczenia tych kontroli. Choć 
w założeniu miał być to stały proces, to 
niewiele NoK zamieszcza tam regular-
nie informacje. Łącznicy zgodzili się co 
do tego, że należy utrzymać obecny sys-
tem wymiany informacji na CIRCAbc, po-
winien on jednak zostać zmodyfikowany 
– należy uprościć schemat, według które-
go podaje się informacje. Jeśli wszystkie  
NoK UE zaangażowałyby się w proces 
regularnej wymiany informacji o kontro-
lach dotyczących UE, wówczas działanie 
takie przyniesie korzyść dla całej działal-
ności Komitetu Kontaktowego. 

Łącznik NIK poruszył również temat 
publikowania dokumentów na stronie in-
ternetowej Komitetu, zwłaszcza plakatów, 
które powstały na potrzeby ostatniego ze-
brania Komitetu w październiku 2014 r. 
w luksemburgu. Wtedy to niektóre NoK 
przygotowały do poszczególnych punk-
tów porządku dziennego plakaty z infor-
macjami (zamiast sprawozdań), a także 
plakaty prezentujące działania kontrolne 
NoK w celu upamiętnienia 10. rocznicy 
rozszerzenia Unii Europejskiej5. Łącznik 
NIK zaproponował, aby plakaty zostały 
zamieszczone na ogólnie dostępnej stro-
nie internetowej Komitetu6 oraz przed-
łożył projekt szczegółowych zasad regu-
lujących upowszechnianie tego typu do-
kumentów. Propozycje zostały przyjęte. 

Łącznicy powrócili również do tematu 
mechanizmu wczesnego ostrzegania (ang.  
early warning mechanism) – mechanizm 
ten został utworzony decyzją Komitetu 
Kontaktowego w październiku 2014 r. 
w celu szybkiego określania kwestii, które 
mogą mieć znaczenie dla NoK UE i za-
proponowania działań z nimi związanych. 
Mechanizm koncentruje się na monito-
rowaniu zagadnień związanych z Unią 
Europejską, zwłaszcza w odniesieniu do 
procesów legislacyjnych UE i pracy insty-
tucji unijnych, dotyczących zarządzania 
gospodarczego czy zarządzania środkami 
UE. Przez pierwsze dwa lata mechanizm 
będzie koordynowany przez Europejski 
trybunał obrachunkowy, po czym na-
stąpi ocena jego funkcjonowania. 

5 Więcej na ten temat: E. Miękina: Zebranie�Komitetu�Kontaktowego�prezesów�NOK�i�ETO�–�wzmocnienie�
współpracy�europejskich�organów�kontrolnych,�„Kontrola Państwowa” nr 6/2014.

6 <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/pl/Pages/ccdefault.aspx>
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W lublanie łącznik Eto przedstawił 
propozycję praktycznych rozwiązań do-
tyczących działania mechanizmu wcze-
snego ostrzegania. Ma on być wspólnym 
przedsięwzięciem NoK UE, dlatego też 
duże znaczenie ma ich aktywny, choć do-
browolny udział w procesie monitorowa-
nia. Z uwagi na różnorodność i często spe-
cjalistyczny charakter różnych obszarów, 
trybunał zaproponował wyznaczenie spra-
wozdawców do ich systematycznego moni-
torowania: mogą to być poszczególne NoK 
lub ich grupy, a także istniejące grupy za-
daniowe czy sieci współpracy Komitetu 
Kontaktowego. 

Kontrole ETO w państwach 
członkowskich UE
Łącznicy dyskutowali o zmianach wpro-
wadzonych przez Europejski trybunał 
obrachunkowy dotyczących trybu po-
wiadamiania krajowych NoK i organów 
administracji krajowej o wstępnych usta-
leniach kontroli trybunału w państwach 
członkowskich. W kontrolach tych biorą 
udział zasadniczo przedstawiciele naj-
wyższych organów kontroli, które są rów-
nież włączone w etap wyjaśniania faktów 
i ustaleń związanych z tymi kontrolami: 
trybunał przesyła wstępne ustalenia 
z kontroli (tzw. statements of preliminary 
findings) do właściwych organów w pań-
stwie członkowskim za pośrednictwem 
NoK. W grudniu 2014 r. łącznik Eto po-
wiadomił łączników NoK UE o zamiarze 
zastosowania przez trybunał „na próbę” 
nowego trybu powiadamiania o ustaleniach 
kontroli, polegającego na wprowadzeniu 
nowego formatu powiadomień (tzw. fact 
clearing letter). Jest to zestawienie potwier-
dzające wyłącznie fakty, bez analizy, jak to 

ma miejsce w przypadku statement of pre-
liminary findings. Ponadto, choć w nowym 
systemie nadal zakłada się, że generalnie 
rolę koordynatora działań w państwie 
członkowskim będzie odgrywał najwyż-
szy organ kontroli, to w praktyce dopuszcza  
się możliwość również innego rozwiąza-
nia, na przykład powierzenie roli koordy-
natora wybranemu przez Eto krajowe-
mu urzędowi administracyjnemu. Nowy 
tryb powiadamiania przewiduje również 
skrócenie terminu odpowiedzi państwa 
członkowskiego na wstępne ustalenia kon-
troli Eto z dwóch do jednego miesiąca. 

W dyskusji podkreślono, że od grudnia 
2014 r. nie wszystkie NoK UE otrzymały 
powiadomienia w nowym trybie, a jeśli tak, 
to były to pojedyncze przypadki. Dlatego 
też zbyt wcześnie jest na formułowanie 
ostatecznych spostrzeżeń o funkcjono-
waniu nowego trybu. Już jednak wiado-
mo, że istotne jest, aby NoK otrzymywały  
całość korespondencji między jednost-
kami kontrolowanymi a Eto oraz utrzy-
mały rolę koordynacyjną w tym procesie 
(teraz NoK ma możliwość zaopiniowania 
odpowiedzi otrzymanej z danej instytucji 
na wstępne ustalenia kontroli Eto przed 
przekazaniem jej do trybunału, gdy jed-
nak koordynatorem będzie inny organ, nie 
będzie to już możliwe). Należy zaznaczyć, 
że nowy format powiadamiania o wstęp-
nych ustaleniach kontroli Eto znajdu-
je się w fazie testowej, zatem możliwe są 
jego modyfikacje.

oprac. ewa MiękiNa
zastępca łącznika NIK z ETO,
Departament Strategii NIK




