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Podczas rozmów prezesi omówili niektó-
re zagadnienia dotyczące bieżącej i plano-
wanej współpracy:

– Realizację projektu współpracy bliź-
niaczej dla najwyższego organu kontroli 
Gruzji (ang. Twinning). Celem tego projek-
tu jest wzmocnienie tamtejszego Urzędu 
Kontroli Państwowej oraz ujednolicenie 
standardów kontroli państwowej w Gruzji 

ze standardami obowiązującymi w kra-
jach członkowskich UE. 

– Audyt Wielonarodowego Korpusu 
Północ-Wschód. Zgodnie z porozumie-
niem zawartym w 2000 r., rotacyjny audyt 
dla Wielonarodowego Korpusu Północ-
-Wschód w Szczecinie prowadzony jest 
przez organy kontroli Danii, Niemiec 
i Polski, które zmieniają się prezydencją 

W dniach 29-31 marca 2015 r., na zaproszenie prezesa NIK Krzysz-
tofa Kwiatkowskiego, prezes Federalnej Izby Obrachunkowej Niemiec  
(Bundesrechnungshof – BRH), Kay Scheller złożył wizytę w NIK. Celem  
spotkania było omówienie dalszej współpracy i wspólnych inicjatyw or-
ganów kontrolnych Polski i Niemiec.
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cyklicznie co trzy lata. Obecnie trwają 
ustalenia formalno-prawne mające na celu 
poszerzenie zakresu tego audytu. 

– Audyt organizacji międzynarodo-
wych. BRH jest audytorem Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
(OBWE), Organizacji ds. Zakazu Broni 
Chemicznej (EUMETSAT) i Organizacji 
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 
Przemysłowego (UNIDO). Wiceprezes 
BRH jest także audytorem zewnętrznym 
Światowej Organizacji Handlu (WTO). 
Zaś NIK jest audytorem zewnętrznym 
Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych 
(CERN) oraz Rady Europy (Council 
of Euro pe). Niedawno Izba przygotowa-
ła zewnętrzny raport dla Między narodo wej 
Rady Audytorów NATO (IBAN) – zespół 
złożony z kontrolerów NIK i Trybunału 
Obra chunkowego Hiszpanii sprawdził ja-
kość nadzoru nad finansami sojuszu.

– Wspólne inicjatywy kontroli rów-
noległych. W trakcie rozmów prezesi 

dyskutowali nad tematami wspólnych 
kontroli równoległych w zakresie od-
nawialnych źródeł energii, żeglowności 
rzeki Odry, ochrony czystości powie-
trza w miastach, kooperatywności infra-
struktury gazowej i elektroenergetycznej, 
przepustowości dróg podejścia do portu 
w Świnoujściu oraz płac minimalnych 
w sektorze transportowym.

Prezes NIK przedstawił również dzia-
łalność kontrolną i ramy prawne NIK, 
współpracę Izby z Parlamentem RP oraz 
organami ścigania, system wdrażania 
Europejskich Standardów Rachunkowości 
Sektora Publicznego (EPSAS), a także za-
angażowanie NIK w przeglądy partnerskie 
najwyższych organów kontroli. 
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