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W zebraniu, w charakterze obserwato-
rów, uczestniczyli również: przedsta-
wiciele 7 NOK państw kandydujących 

i potencjalnie kandydujących do Unii 
Europejskiej oraz SIGMA (projektu re-
alizowanego przez Komisję Europejską 
i Organizację Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju – OECD). Gośćmi specjalnymi 

Współpraca 
międzynarodowa

Na zebraniu Komitetu Kontaktowego, które odbyło się w Luksembur-
gu 12-13 października 2017 r., prezesi 28 najwyższych organów kontro-
li (NOK) UE oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) 
dyskutowali w  jakim stopniu wyzwania związanie z kryzysem zaufa-
nia obywateli do instytucji publicznych dotyczą najwyższych organów 
kontroli. Rozważano działania, jakie mogłyby podjąć, aby efektywnie 
włączyć się w proces jego odbudowy. Omówiono również m.in. sposo-
by prezentowania wyników kontroli służące usprawnieniu komunikacji 
z obywatelami i partnerami zewnętrznymi Komitetu.

Rola NOK w procesie odbudowy 
zaufania obywateli do państwa

Zebranie Komitetu Kontaktowego
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byli: Brigitte Christ, zastępca szefa 
Federalnego Urzędu Kontroli Finansowej 
Szwajcarii; Jean Arthuis, członek 
Parlamentu Europejskiego i były mini-
ster finansów Francji; Janos Bertok, dy-
rektor departamentu OECD zajmującego 
się kwestiami przejrzystości w sektorze 
publicznym i zapobieganiu korupcji; Anton 
Colella ze Szkockiego Instytutu Biegłych 
Rewidentów1.

NOK a odbudowa 
zaufania obywateli UE
Zasadniczą część zebrania stanowiło semi-
narium „Czy NOK mogą przyczynić się do 
odzyskania zaufania obywateli UE?”. Na 
początku głos zabrali prelegenci zewnętrz-
ni, którzy m.in. postulowali, aby unijny 
budżet i budżety krajowe były przejrzyste 
i zrozumiałe dla obywateli, podobnie jak 
sprawozdania rządów z wykonania budże-
tu. Za przykład informacji niejasnych dla 
odbiorców i prowadzących do nieporozu-
mień podano „poziom szacowanego błędu”, 
o jakim informuje w swoich sprawozda-
niach Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Zdaniem mówców, najwyższe organy kon-
troli – jako organy fachowe i niezależne 
– powinny wyrażać sprzeciw wobec opraco-
wywania dokumentów nieczytelnych i nie-
zrozumiałych, a także poddawać krytycznej 
ocenie efektywność działań administracji, 
zwracając uwagę na projekty nieprzynoszą-
ce zakładanych skutków. Działania takie 
pozwoliłyby opinii publicznej lepiej poznać 
NOK, co podniosłoby poziom zaufania do 
tych organów kontroli. Jest to szczególnie 

1 Na temat poprzedniego zebrania KK zob. J. Mazur: Najwyższe organy kontroli UE o polityce energetycznej 
i klimatycznej, „Kontrola Państwowa” nr 6/2016. 

ważne w kontekście coraz mniejszego za-
ufania do instytucji rządowych, o czym 
poinformował Janos Bertok z OECD, po-
siłkując się sondażem przeprowadzonym 
przez Gallup World Poll. 

W ramach pierwszej sesji seminarium 
na temat roli NOK i ich możliwego wkła-
du w odbudowę zaufania publicznego 
odbyła się dyskusja panelowa, w której 
– oprócz wymienionych gości specjalnych 
– uczestniczyli szefowie fińskiego Urzędu 
Kontroli Państwowej oraz Trybunału 
Obrachunkowego Portugalii, a  także 
przedstawiciel ETO. Punktem wyjścia 
była kwestia braku zaufania do organów 
państwa, zarówno na poziomie unijnym, 
jak i krajowym, co stanowi główny problem 
systemu demokratycznego. Uczestnicy 
zebrania zastanawiali się, jakie działania 
mogą podjąć NOK, aby to zmienić, czy 
zdarza się, że najwyższe organy kontroli 
boją się ogłosić wnioski z kontroli z obawy 
o możliwe konsekwencje dla siebie, a także 
jak często spotykają się z presją, aby zmie-
nić ustalenia, wnioski lub nie publikować 
pewnych informacji? 

Prelegenci podkreślili, że NOK muszą 
prowadzić stały dialog z zainteresowa-
nymi i powinny kontaktować się bezpo-
średnio z obywatelami (nie tylko z poli-
tykami), którzy mają prawo wiedzieć np. 
czy sprawozdanie z wykonania budżetu 
jest wiarygodne. NOK powinny nie tylko 
wskazywać problemy i trudności związa-
ne z wykonaniem budżetu, ale całościowo 
oceniać działalność administracji, mimo 
że takie informacje często nie zwiększają 
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zaufania do rządu (np. wynika z nich, że 
wiele środków jest źle wykorzystywanych).

Druga część seminarium była poświę-
cona doskonaleniu komunikacji z oby-
watelami oraz nowym formom prezen-
tacji wyników kontroli. Referaty w tej 
sesji przedstawili szefowie niemieckiej 
Federalnej Izby Obrachunkowej, Try-
bunału Obrachunkowego Holandii, a także 
Trybunału Obrachunkowego Francji. 
Prezes francuskiego NOK zaprezentował 
krótki film, poświęcony kontroli działań 
administracji francuskiej na rzecz ograni-
czenia konsumpcji alkoholu2, który wzbu-
dził duże zainteresowanie uczestników. 
W bardzo lapidarnej, choć zrozumiałej for-
mie ujęto jej główne ustalenia i wnioski. 
Jest to doskonały przykład modelowego 
wręcz komunikowania zewnętrznym od-
biorcom o istotnych informacjach w spo-
sób interesujący i pomysłowy – być może, 
gdyby ograniczono się tylko do sprawoz-
dania, które liczy kilkaset stron, część od-
biorców filmu zniechęciłaby się do lektury 
i nie dowiedziała się o wynikach kontroli.

Przedstawiciel ETO omówił wyniki an-
kiety przeprowadzonej przez Trybunał na 
temat istniejących i planowanych metod 
komunikowania się przez najwyższe or-
gany kontroli z obywatelami. 

Wszystkie NOK publikują sprawoz-
dania roczne i te z poszczególnych kon-
troli, a także m.in. sporządzają komu-
nikaty prasowe, organizują spotkania 
informacyjne i konferencje prasowe dla 
mediów/parlamentu, seminaria dla eks-
pertów i opinii publicznej, wydają broszury 

2 <http://www.dailymotion.com/video/x4j1v63>

informacyjne. Szesnaście NOK publiku-
je roczne plany kontroli, natomiast tylko 
niektóre upubliczniają informacje o stanie 
kontroli w toku (ma to miejsce w Austrii, 
Republice Czeskiej, Irlandii, Słowenii, na 
Litwie i na Węgrzech). 1/3 NOK dostoso-
wuje sprawozdania (z kontroli) do konkret-
nych odbiorców, np. parlamentu, mediów, 
obywateli. Ankieta pokazała, że wszyst-
kie najwyższe organy kontroli publikują 
sprawozdania w Internecie, ponad poło-
wa z nich korzysta z Facebooka i Twittera, 
zaś niektóre wykorzystują kanał YouToube 
i LinkedIn. 

Za najbardziej innowacyjne metody ko-
munikacyjne (wykorzystywane lub w pla-
nach) europejskie NOK uważają m.in. 
ikonografiki, interaktywne sprawozda-
nia, platformę internetową dla obywateli 
czy hackatony, inaczej maratony projek-
towania, adresowane do programistów, 
projektantów grafiki i studentów, ukie-
runkowane na projektowanie innowacyj-
nych aplikacji. 

Zwieńczeniem pierwszego dnia zebrania 
była uroczystość zorganizowana z okazji 
40. rocznicy utworzenia Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego, podczas 
której przemawiali: Klaus-Heiner Lehne, 
prezes ETO; Antonio Tajani, przewodni-
czący Parlamentu Europejskiego; Kersti 
Kaljulaid, prezydent Estonii i członek 
ETO w latach 2004–2016, a także Jean-
Claude Juncker, przewodniczący Komisji 
Europejskiej. 

W czasie obchodów zaproszonym go-
ściom wręczono egzemplarze specjalnie 
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wydanej książki pt. European Court of 
Auditors 1977–2017: 40 Years of Public 
Auditing3. Autorami artykułów: Poland. 
Europe’s young tiger i Cooperation between 
European Court of Auditors and Supreme 
Audit Institutions of the Member States 
in audits są pracownicy Najwyższej Izby 
Kontroli. Autor pierwszego to Jacek 
Uczkiewicz (wiceprezes NIK w latach 
1995–2001 oraz 2013–2016 i członek ETO 
w latach 2004–2010), zaś drugiego Jacek 
Mazur (radca prezesa NIK, łącznik NIK 
oraz kontroler zewnętrzny Europejskiego 
Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji 
od 2016 do 2020 r.).

Prace grup roboczych
W drugim dniu obrad Komitet Kontaktowy 
rozpatrzył informacje o działalności grup 
roboczych. Przyjął do wiadomości ogól-
ną informację o pracach grup Komitetu 
w 2016 r., a także sprawozdania przedsta-
wione przez: sieć współpracy ds. kontro-
li polityki fiskalnej, sieć współpracy ds. 
strategii Europa 2020, sieć współpracy 
NOK krajów kandydujących i potencjal-
nie kandydujących do UE, a także infor-
macje o zaktualizowanej publikacji dot. 
zamówień publicznych. 

W części poświęconej sprawozda-
niom i kwestiom wymagającym decy-
zji Komitetu grupa robocza ds. fundu-
szy strukturalnych przedstawiła końco-
we sprawozdanie z kontroli równoległej 

3 Publikacja dostępna jest w j. angielskim na stronie: <https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/
publication/9fa7ca4d-aefa-11e7-837e-01aa75ed71a1>.

4 Od listopada 2014 r. Europejski Bank Centralny (EBC) odpowiada za nadzór bankowy w strefie euro. Razem 
z organami krajowymi tworzy tzw. Jednolity Mechanizm Nadzorczy, w ramach którego EBC odpowiada 
za bezpośredni nadzór nad „ważnymi” bankami (significant institutions – SIs), natomiast organy krajowe 
nadzorują pozostałe, tzw. „mniej istotne” instytucje (less significant institutions – LSIs).

badającej rolę tych funduszy w realizacji 
strategii Europa 2020 w obszarze edu-
kacji i/lub zatrudnienia. Wzięło w niej 
udział 11 NOK (w tym Najwyższa Izba 
Kontroli), a jej zakres objął ok. 32% środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i ok. 2% środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Kontrola miała 
odpowiedzieć na pytanie, czy programy 
operacyjne funduszy strukturalnych są 
odpowiednio opracowane i wdrażane, tak 
aby mogły skutecznie wypełniać cele ww. 
strategii. Zdaniem kontrolerów, pomimo 
kilku słabych stron, programy zostały ge-
neralnie właściwie przygotowane i mogą 
przyczynić się do realizacji strategii, jednak 
z uwagi na to, że większość ocenionych 
projektów została dopiero rozpoczęta, nie 
można jeszcze przesądzić o ich skuteczno-
ści i ewentualnej wartości dodanej. Przy 
okazji prezentacji sprawozdania Federalna 
Izba Obrachunkowa Niemiec, która prze-
wodniczyła grupie od 17 lat poinformowała 
o rezygnacji z tej funkcji. Ponieważ żaden 
inny NOK nie zgłosił się do jej objęcia, 
Komitet przyjął do wiadomości zakończe-
nie działalności grupy roboczej ds. fundu-
szy strukturalnych. 

Grupa zadaniowa ds. unii bankowej po-
informowała o statusie kończącej się kon-
troli równoległej nadzoru nad tzw. „mniej 
istotnymi” instytucjami4, która miała po-
kazać podobieństwa i różnice w nadzo-
rze bankowym między państwami Unii 
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Europejskiej, a także ewentualnie luki 
w kontroli nadzoru. W badaniu wzięło 
udział 5 NOK, a 16 odpowiedziało na 
ankietę dotyczącą nadzoru bankowego. 
Wykazano, że różnice dotyczą m.in. or-
ganizacji nadzoru i finansowania działal-
ności nadzorczej wyznaczonych organów 
krajowych, zaś luki w kontroli to przede 
wszystkim brak dostępu do informacji 
Europejskiego Banku Centralnego, a także 
nieposiadanie przez niektóre NOK praw do 
kontrolowania (formalnie lub w praktyce). 
Komitet przedłużył mandat grupy, aby 
ukończyła do końca 2017 r. sprawozdanie 
z ww. kontroli oraz powierzył jej dwa za-
dania: opracowanie stanowiska Komitetu 
Kontaktowego w sprawie przygotowane-
go przez Komisję Europejską przeglądu 
rozporządzenia dotyczącego Jednolitego 
Mechanizmu Nadzorczego oraz opraco-
wanie ankiety na temat przygotowania 
organów krajowych do restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków5, 
a także uprawnień NOK do kontrolowa-
nia ich działalności. 

Wyniki ankiety będą podstawą opraco-
wania koncepcji dalszej współpracy kon-
trolnej w tym obszarze. 

Przedmiotem dyskusji była również 
działalność grupy zadaniowej ds. euro-
pejskich standardów rachunkowości sek-
tora publicznego (ESRSP). Grupa zebrała 

5 Zgodnie z dyrektywą w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, każdy 
bank w UE musi opracować plan naprawy (czyli działania, które podjąłby na wypadek pogorszenia się jego 
sytuacji), a organ krajowy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji musi opracować dla każdego 
banku odpowiedni plan na wypadek konieczności takiej restrukturyzacji/likwidacji. 

6 Benchmarking Information Exchange Project – zainicjowany przez Najwyższy Urząd Kontrolny Czech w 2016 r. 
projekt współpracy między organami kontrolnymi w zakresie wykorzystania danych i wskaźników. Więcej 
na ten temat zob. J. Mazur: Projekt wymiany danych między najwyższymi organami kontroli, „Kontrola Pań-
stwowa” nr 5/2016 oraz W. Karliński: Debata o doskonaleniu procesu kontrolnego, „Kontrola Państwowa” 
nr 5/2017. 

informacje o systemach rachunkowości 
w państwach członkowskich UE i pod-
jęła prace nad projektem stanowiska 
Komitetu w tej sprawie. Przyjęcie go oka-
zało się jednak niemożliwe wskutek róż-
nicy zdań na temat zasadności wdrożenia 
ESRSP między niemiecką Federalną Izbą 
Obrachunkową a francuskim Trybunałem 
Obrachunkowym, współprzewodniczą-
cymi grupy. W konsekwencji Komitet zo-
bowiązał łączników do rozważenia spo-
sobów dalszego działania. Szef holender-
skiej Powszechnej Izby Obrachunkowej 
poinformował o pracach komisji powo-
łanej w Holandii do rozpatrzenia kwestii 
ESRSP i zaproponował zorganizowanie 
seminarium służącego zapoznaniu się z re-
zultatami jej działalności – propozycja zo-
stała przyjęta.

Kontrole dotyczące 
spraw unijnych
Uczestnicy zebrania mieli również okazję 
zapoznać się z wynikami kontroli związa-
nych z Unią Europejską. Czeski Najwyższy 
Urząd Kontrolny zbadał potencjalne za-
stosowanie projektu analizy porównaw-
czej i wymiany informacji BIEP6 w kon-
tekście dalszego wzmacniania współpracy 
między NOK w zakresie spraw unijnych, 
zaś szef węgierskiej Państwowej Izby 
Obrachunkowej omówił dobre praktyki 
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związane z kontrolami koordynowanymi 
dotyczącymi systemów monitorowania 
karier absolwentów i innowacyjne metody 
zarządzania tego typu kontrolami. 

Od kilku lat najwyższe organy kontro-
li mają możliwość prezentowania wyni-
ków kontroli, a grupy robocze i zadaniowe 
– rezultatów działań w formie plakatów. 
Najwyższa Izba Kontroli, która może się 
pochwalić ponad 100 kontrolami związa-
nymi z wdrażaniem prawa unijnego w la-
tach 2013–2017, opracowała plakat zawie-
rający najważniejsze informacje dotyczące 
badań z tego obszaru. 

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski 
uczestniczył we wszystkich sesjach i ob-
radach, ale też odbył liczne spotkania 
z odpowiednikami z najwyższych orga-
nów kontroli oraz innymi członkami de-
legacji ponad 21 NOK, ETO oraz OECD. 

7 International Organisation of Supreme Audit Institutions – autonomiczna, niezależna i apolityczna organizacja 
zrzeszająca 194 najwyższe organy kontroli z całego świata. 

8 European Organisation of Supreme Audit Institutions – grupa regionalna INTOSAI, w skład której wchodzi 
49 europejskich najwyższych organów kontroli oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Dzięki temu strona polska uzgodniła 
wiele kwestii ważnych z punktu widze-
nia Izby, współpracy dwustronnej i w ra-
mach Komitetu Kontaktowego, INTOSAI7 
czy EUROSAI8. Prezes NIK miał również 
okazję ponowić zaproszenie do Warszawy 
dla szefów NOK UE i ETO na zebranie 
Komitetu Kontaktowego, które odbędzie 
się w czerwcu 2019 r. 

Najbliższe posiedzenie Komitetu zo-
stało zaplanowane na październik 2018 r. 
w Dubrowniku; do tego czasu przewod-
niczącym Komitetu będzie Kontroler 
Generalny Chorwacji. 

EWA MIĘKINA
zastępca łącznika NIK z ETO,
Departament Strategii NIK


