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  współpraca międzynarodowa

Spotkanie miało na celu przyjęcie końco-
wej wersji wytycznych dobrego zarządza-
nia aktywami publicznymi (GOV 9160), 
opracowanych pod kierunkiem NIK, prze-
analizowanie projektu wytycznych zapo-
biegania korupcji w organizacjach państwo-
wych (ISSAI 5700), opracowanych przy 
współudziale NIK pod kierunkiem nie-
mieckiego NOK, oraz omówienie wywią-
zania się z nowych zadań wpisanych do 
planu pracy grupy roboczej. W spotka-
niu tym Najwyższą Izbę Kontroli repre-
zentowali: dyrektor delegatury w Zielonej 
Górze Zbysław Dobrowolski oraz radca 
prezesa Jacek Kościelniak. 

Zbysław Dobrowolski (który jest także 
ekspertem INTOSAI Development 
Initiative) w swoim wystąpieniu przybli-
żył historię nielegalnego procederu prania 
pieniędzy, omówił jego metody i techniki 
oraz zadania jednostek analityki finanso-
wej, instytucji obowiązanych i jednostek 
współpracujących w zwalczeniu tych nie-
uczciwych działań. Zwrócił także uwagę 

na znaczenie idei good governance w życiu 
publicznym i przedstawił skutki braku jej 
implementacji z perspektywy poszczegól-
nych państw i regionów. 

Po zapoznaniu się z końcową wersją wy-
tycznych, sformułowaną przez zespół kie-
rowany przez przedstawicieli NIK, grupa 
robocza podjęła decyzję o ich zatwierdze-
niu i przekazaniu do dalszego procedowa-
nia. NOK wyraziły także zainteresowanie 
uczestnictwem w przygotowaniu pod kie-
runkiem NIK opracowania poświęconego 
współpracy instytucjonalnej w zwalcza-
niu korupcji i prania pieniędzy. Będzie to 
kontynuacja idei INTOSAI i ONZ przy-
gotowania ogólnoświatowego opracowa-
nia na temat zjawiska korupcji. Na ukoń-
czeniu są także wytyczne zapobiegania 
korupcji w organizacjach państwowych 
(ISSAI 5700). 

W dalszej części spotkania omawiano 
nowe zadania, jakich podjęła się grupa robo-
cza podczas dorocznego zjazdu w Stanach 
Zjednoczonych. Wysłuchano prezentacji 

Spotkanie grupy roboczej INTOSAI w Kuala Lumpur

Walka z korupcją

W połowie września 2015 r. w Malezji odbyło się coroczne spotkanie grupy  
roboczej INTOSAI ds. walki z  korupcją i  praniem brudnych pieniędzy 
(ang. INTOSAI Working Group on the Fight Against Corruption and  
Money Laundering). Celem narady było m.in. przyjęcie przez najwyższe  
organy kontroli państwowej wytycznych opracowanych pod kierunkiem NIK.
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ekwadorskiego NOK o sposobach pro-
mowania rzetelności w życiu publicz-
nym. Przedstawicielka amerykańskiego  
NOK przedstawiła problematykę odzyski-
wania aktywów pochodzących z nielegal-
nej działalności (stolen assets recovery); tę 
kwestię obejmie działalność grupy robo-
czej w przyszłości. Przedstawiciel niemiec-
kiego NOK zarysował plan przygotowania  

wytycznych przeciwdziałania korupcji 
w zamówieniach publicznych. Członkowie 
azjatyckich i afrykańskich NOK wskaza-
li na potrzebę opracowania nie tylko wy-
tycznych, ale także metodyki kontroli  
zjawisk korupcyjnych, oszustw i prania 
pieniędzy. Zadanie to będzie realizowa-
ne pod kierunkiem NIK.

red.

Przedstawiciele grupy roboczej INTOSAI uczestniczący w spotkaniu w Kuala Lumpur 14-16 września 
2015 r.; wśród nich reprezentujący NIK: dyrektor delegatury w Zielonej Górze Zbysław Dobrowolski  
(w pierwszym rzędzie, drugi z lewej) oraz radca prezesa Jacek Kościelniak (w drugim rzędzie,  
piąty z prawej).
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