Z życia NIK
NIK ZAKOŃCZYŁA AUDYT CERN

Fot. Archiwum CERN

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski podczas Otwartej Sesji Rady
CERN w Genewie, 15 czerwca 2018 r., podsumował osiągnięcia audytu, który NIK
przeprowadziła w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), zamykając tym
samym jedną z największych międzynarodowych kontroli w długiej historii Izby. Prezes
podziękował władzom CERN i osobom współpracującym z audytorami NIK za bardzo
dobre warunki pracy, dyspozycyjność i możliwość dostępu do potrzebnych informacji.
Pięcioosobowy zespół, kierowany przez radcę prezesa NIK Wiesława Kurzycę, a nadzorowany przez przewodniczącą Komitetu Sterującego, wiceprezes NIK Ewę Polkowską,
badał działalność finansową CERN i jej Funduszu Emerytalnego (FE CERN).

Delegacja NIK oraz przedstawiciele władz CERN podczas Otwartej Sesji Rady CERN w Genewie,
15 czerwca 2018 r.
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Podczas swojej pięcioletniej kadencji audytu finansowego CERN, Zespół NIK wydawał co roku opinie bez zastrzeżeń o sprawozdaniach finansowych CERN i jej Funduszu
Emerytalnego, a także pozytywne opinie o zgodności operacji finansowych z wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami. Świadczy to o solidnych podstawach
zarządzania finansowego CERN, wysokim poziomie rozliczalności i profesjonalizmie
jej służb finansowych. Zespół wydał jednocześnie wiele rekomendacji – nie mających
jednak wpływu na opinie – dotyczących poprawy sprawozdawczości finansowej oraz
wzmocnienia różnych aspektów kontroli wewnętrznej.
Wiesław Kurzyca, kierownik Zespołu CERN, przedstawił wyniki audytu za ostatni
rok. Stwierdził, że zarówno CERN, jak i jej Fundusz Emerytalny, otrzymały opinie
bez zastrzeżeń. Kierownik Zespołu podkreślił, że nie sformułowano żadnych nowych
rekomendacji, natomiast rekomendacje z lat ubiegłych zostały w większości uznane za
wykonane, z wyjątkiem jednej dotyczącej dostosowania systemu kontroli wewnętrznej
do modelu COSO.
Przedstawiciele władz CERN – przewodniczący Rady CERN – Sijbrand de Jong, dyrektor generalna CERN – Fabiola Gianotti, szef Funduszu Emerytalnego – Matthew Eyton-Jones podziękowali Zespołowi NIK za wkład, jaki wniósł w poprawę wielu obszarów
sprawozdawczości finansowej. Uznali, że nasz audyt usprawnił zarządzanie ogromnym
majątkiem organizacji oraz rozliczanie funduszy przekazywanych przez państwa członkowskie, organizacje, uczelnie i ośrodki naukowe z całego świata.
Audytorem CERN Izba została w 2013 r., po rozstrzygnięciu konkursu ofert, do którego zapraszane są najwyższe organy kontroli (NOK) państw członkowskich organizacji.
Uczestniczyły w nim wówczas NOK Hiszpanii, Norwegii i Szwajcarii. Dla Najwyższej
Izby Kontroli był to pierwszy samodzielnie przeprowadzony audyt międzynarodowej
instytucji działającej poza granicami Polski. Po zakończeniu 3-letniego audytu NIK Rada
CERN zwróciła się do Izby o jego przedłużenie na 2 lata, do 2018 r. Przez trzy kolejne
lata audytorem CERN będzie teraz NOK Finlandii.

25-LECIE WSPÓŁPRACY NOK Z GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
Prezesi najwyższych organów kontroli (NOK) z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4)
– Polski, Czech, Słowacji, Węgier oraz Austrii i Słowenii (formuła V4+2), spotkali się
na początku czerwca w Budapeszcie, aby podsumować 25 lat współpracy i omówić stan
przygotowań krajów członkowskich do wdrażania celów zrównoważonego rozwoju, zapisanych w dokumencie Agenda 2030.
W konferencji, która odbyła się w Węgierskiej Akademii Sprawiedliwości, wzięli udział:
Miloslav Kala (Czechy), Karol Mitrik (Słowacja), Laszlo Domokos (Węgry), Margit Kraker
(Austria), Mojca Planinsek (Słowenia) i w ramach obserwatora – Ivan Klesić, szef NOK
Chorwacji. Polskę reprezentował prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.
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Prezesi NOK państw Grupy Wyszehradzkiej, Budapeszt, czerwiec 2018 r., od lewej: prezes
NOK Chorwacji Ivan Klesić, wiceprezes NOK Słowenii Mojca Planinsek, prezes NIK Krzysztof
Kwiatkowski, prezes NOK Węgier Laszlo Domokos, prezes NOK Austrii Margit Kraker, prezes NOK
Słowacji Karol Mitrik, prezes NOK Czech Miloslav Kala.

Najwyższe organy kontroli państw Grupy Wyszehradzkiej rozpatrują wspólne problemy
związane z przeprowadzaniem kontroli działalności rządu oraz innych organów i instytucji
wykorzystujących środki publiczne. Na obecnym zebraniu przedyskutowano: otwartość
NOK przez współdziałanie z obywatelami; kontrole celów zrównoważonego rozwoju
przeprowadzone przez NIK oraz NOK Słowacji i Słowenii w ramach kontroli koordynowanej przez INTOSAI; współpracę NOK Grupy V4+2 (projekt analizy porównawczej
i wymiany wiedzy – NOK Czech; ocenę potencjału instytucjonalnego – NOK Węgier);
ogólną koncepcję i stan przygotowań do zebrania Komitetu Kontaktowego szefów NOK
UE, które odbędzie się w październiku 2018 r. w Chorwacji.
O znaczeniu V4+2 wśród europejskich NOK świadczy to, że aż dwóch jej członków
Miloslav Kala i Krzysztof Kwiatkowski pełni funkcje wiceprzewodniczących zarządu
Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI).

KONFERENCJA SZEFÓW NOK W SOFII
Narodowy Urząd Kontroli Bułgarii zorganizował 15 maja 2018 r. w Sofii konferencję, w której uczestniczyli szefowie i przedstawiciele 27 najwyższych organów kontroli
(NOK) z Unii Europejskiej, państw stowarzyszonych oraz Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego (ETO). Okazją do zwołania tego spotkania była bułgarska prezydencja
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w Radzie Unii Europejskiej, trwająca od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. Jednym z gości
specjalnych konferencji był prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który zaprezentował
uczestnikom narady referat: „Dobre praktyki i osiągnięcia w zarządzaniu Najwyższą
Izbą Kontroli”.
Prezes opowiedział między innymi o swoich działaniach usprawniających pracę Izby
oraz komunikację ze społeczeństwem. Mówił o modelu zarządzania opartym na jakości,
czego rezultatem jest stały wzrost wiarygodności i wysoka jakość procesów kontrolnych,
a także o przygotowywaniu rocznego planu pracy, o kompetencjach i zasadach pracy zespołu do spraw planowania kontroli. Prezes Krzysztof Kwiatkowski przedstawił również
najnowszy sondaż zaufania do pracy instytucji publicznych w naszym kraju, przeprowadzony w 2018 r., który wskazuje na wzrost zaufania do Izby, deklarowany przez prawie
50 proc. ankietowanych, co daje NIK jeden z najlepszych wyników.
Pozostałe tematy sofijskiej konferencji dotyczyły niezależności instytucji kontrolnych,
podnoszenia jakości zarządzania i przeprowadzania kontroli, unowocześniania metod
pracy kontrolerów.

ROZLICZANIE VAT W POLSCE I NIEMCZECH

Fot. Archiwum NIK

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zaprosił szefa Federalnej Izby Obrachunkowej
(Bundesrechnungshof, BRH) Kaya Schellera na coroczne konsultacje podsumowujące
prace obu organów. Tym razem w Krakowie omówili wstępne wyniki kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT na rynku usług telekomunikacyjnych, nadawczych
i elektronicznych w Polsce, Czechach i Niemczech. Jej celem jest porównanie działalności administracji podatkowej w tych krajach, dotyczącej stosowania podatku od

Szef FIO Niemiec Kay Scheller (pierwszy z lewej), prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz dyrektor
Delegatury NIK w Krakowie Jolanta Stawska podczas konferencji prasowej.
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towarów i usług w handlu internetowym. Wspólną częścią badania było sprawdzenie
mechanizmu MOSS (Mini One-Stop-Shop), czyli małego punktu kompleksowej obsługi,
który obejmuje dystrybucję VAT za wewnątrzunijne świadczenia telekomunikacyjne,
nadawcze i elektroniczne. System ten dotyczy sprzedaży usług przez płatników VAT
(firmy) osobom mieszkającym w innym państwie członkowskim i czuwa nad tym, aby
przychody z tego tytułu zasilały budżet państwa, w którym usługi są konsumowane,
a nie wytwarzane.
NIK i BRH od lat ściśle ze sobą współpracują. W Europejskiej Organizacji Najwyższych
Organów Kontroli (EUROSAI) realizują Plan strategiczny na lata 2017–2023 – Izba jako
lider celu obejmującego rozwój instytucjonalny, BRH jako organ współodpowiedzialny
za wymianę wiedzy. Ten cel obejmuje także kontrole równoległe. Dlatego podczas krakowskiego spotkania prezes Krzysztof Kwiatkowski zaproponował, aby stworzyć wspólny
projekt dotyczący promocji kontroli równoległych w EUROSAI.
Polscy i niemieccy kontrolerzy współpracują ponadto w ramach grupy roboczej INTOSAI
zajmującej się walką z korupcją i praniem brudnych pieniędzy oraz podkomisji INTOSAI
ds. przeglądów partnerskich.

DYPLOM
DLA RZESZOWSKIEJ
DELEGATURY
Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc
wyróżnił Delegaturę Najwyższej
Izby Kontroli w Rzeszowie dyplomem za wykonanie w ubiegłym
roku kompleksowej modernizacji
i rozbudowy jej siedziby (pisaliśmy
o tym w numerze 5/2017 „Kontroli
Państwowej”). Uroczystość miała
miejsce w rzeszowskim ratuszu.
Nagrodzonych zostało kilkanaście
podmiotów i osób prywatnych.
Prezydent miasta podkreślił, że
priorytetem Rzeszowa jest wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć,
które przyczyniają się do poprawy
wizerunku i atrakcyjności stolicy
Podkarpacia.
(red.)
Nr 3/maj-czerwiec/2018

141

