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EWA MIĘKINA

W zebraniu uczestniczyli również w cha-
rakterze obserwatorów przedstawicie-
le pięciu NOK państw kandydujących 
i potencjalnie kandydujących do Unii 
Europejskiej oraz SIGMA (wspólna ini-
cjatywa UE i Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju – OECD, mają-
ce na celu wspieranie poprawy zarządzania 
w sektorze publicznym). Gośćmi specjal-
nymi byli: Inārā Mūrniece – przewodniczą-
ca Parlamentu Łotwy, Burkhard Schmidt 
z Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych 
i Finansowych Komisji Europejskiej oraz 
Nicholas Jennett z Dyrekcji Operacji 

W dniach 18-19 czerwca 2015 r. spotkali się w Rydze prezesi 27 najwyż-
szych organów kontroli (NOK) Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybu-
nału Obrachunkowego, aby omówić najważniejsze zagadnienia związane 
z kontrolą publiczną i zarządzaniem gospodarczym w Unii Europejskiej, 
a także uzgodnić wspólne działania w wybranych obszarach. W tym roku 
głównymi tematami były kwestie związane z Europejskim Funduszem 
Inwestycji Strategicznych, nadzorem bankowym, zapobieganiem i zwal-
czaniem nieprawidłowości (również we współpracy z organami ścigania), 
a także wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–2020.

Współpraca 
międzynarodowa

Zebranie Komitetu Kontaktowego

Inicjatywy w zarządzaniu gospodarczym UE
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Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
(EBI)1.

Seminarium na temat EFIS
Na tegorocznym zebraniu dyskutowano 
o nowej inicjatywie Komisji Europejskiej 
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 
czyli o Europejskim Funduszu Inwestycji 
Strategicznych – EFIS (ang. European Fund 
for Strategic Investments). Jego główne za-
łożenia i zasady funkcjonowania przed-
stawili uczestnikom zebrania goście spe-
cjalni: B. Schmidt z Komisji Europejskiej 
oraz N. Jennett z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. 

W odpowiedzi na spadek inwestycji, 
związany z kryzysem finansowym i gospo-
darczym w Europie, w listopadzie 2014 r. 
Komisja zatwierdziła „Plan inwestycyjny 
dla Europy”, którego celem jest stymula-
cja wzrostu gospodarczego przez mobili-
zację środków prywatnych na inwestycje 
przy wykorzystaniu środków publicznych2. 
Plan opiera się na trzech filarach: 1) utwo-
rzenie Europejskiego Funduszu Inwestycji 
Strategicznych, który ma zapewnić wspar-
cie finansowe na pokrycie ryzyka dla dłu-
goterminowych inwestycji i większy do-
stęp do finansowania ryzyka dla małych 
i średnich przedsiębiorstw; 2) skierowanie 
dodatkowych środków publicznych i pry-
watnych na opłacalne projekty, między in-
nymi przez utworzenie centrów doradztwa 

inwestycyjnego; 3) poprawa otoczenia in-
westycyjnego, np. zapewnienie większej 
przewidywalności przepisów i polepszenie 
warunków dla inwestowania w Europie. 

Europejski Fundusz Inwestycji Stra-
tegicznych będzie wspólnie zarządzany 
przez Komisję Europejską oraz Europejski 
Bank Inwestycyjny i Europejski Fun-
dusz Inwestycyjny. Szacuje się, że przy 
początkowym wkładzie w wysokości 
21 mld euro (16 mld euro z budżetu unij-
nego, 5 mld euro z EBI), Fundusz może wy-
generować do 2017 r. inwestycje na kwotę 
co najmniej 315 mld euro. Również pań-
stwa członkowskie będą mogły wnosić swój 
wkład w formie kapitału, podobnie jak in-
westorzy prywatni3. EFIS ma wspierać in-
westycje strategiczne, zwłaszcza w sieci 
szerokopasmowe i energetyczne, infra-
strukturę transportową, kształcenie, ba-
dania i innowacje, energię ze źródeł odna-
wialnych. Wsparcie finansowe dla tych in-
westycji ma przybrać formę pożyczek EBI 
lub gwarancji. Fundusz ma zacząć funkcjo-
nować w drugiej połowie tego roku, choć 
już teraz można zgłaszać do Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego projekty kwalifi-
kujące się do otrzymania finansowania 
z Funduszu. 

W styczniu 2015  r. przedstawio-
no projekt rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i  Rady ustanawiają-
cego Europejski Fundusz Inwestycji 

1 Na temat poprzedniego zebrania KK zob. E. Miękina: Zebranie Komitetu Kontaktowego prezesów NOK 
i ETO – wzmocnienie współpracy europejskich organów kontrolnych, „Kontrola Państwowa” nr 6/2014. 

2 Komunikat Komisji do PE, Rady, EBC, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Re-
gionów oraz EBI „Plan inwestycyjny dla Europy”, 26.11.2014 r., COM(2014)903 final. 

3 Do lipca 2015 chęć wniesienia wkładu zadeklarowały: Włochy, Francja, Niemcy, Polska (każde 
po 8 mld euro); Hiszpania (1,5 mld euro); Luksemburg (80 mln euro), Słowacja (400 mln euro), Bułgaria 
(100 mln euro) oraz Wielka Brytania (ok. 8,5 mld euro).
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Strategicznych4, w którym zawarte zo-
stały istotne – z punktu widzenia Komitetu 
Kontaktowego – postanowie nia doty-
czące mechanizmów zarządzania i roz-
liczalności, a także uprawnień kontrol-
nych Europejskiego Trybunału Obrachun-
kowego (ETO). Z tego względu na zebraniu 
w Rydze Lazaros Lazarou z ETO przedsta-
wił uwagi sformułowane przez Trybunał 
do projektu rozporządzenia w sprawie 
EFIS. Projekt przewidywał między in-
nymi uprawnienia Trybunału ograniczo-
ne do kontroli „gwarancji UE oraz płatności 
dokonanych i odzyskanych z tytułu takiej 
gwarancji, które są przypisane do budżetu 
ogólnego Unii” (art. 14). Jednak zdaniem 
ETO, jego uprawnienia kontrolne zostały 
ustanowione w Traktacie o funkcjonowa-
niu UE, zgodnie z którym Trybunał ma 
nieograniczony dostęp do wszelkich do-
kumentów lub informacji, jakie uzna za 
„niezbędne do wykonywania jego zada-
nia” (art. 287 TFUE). Trybunał zapropo-
nował zatem modyfikację art. 14 projek-
tu rozporządzenia, co, jak poinformował 
w Rydze L. Lazarou, zostanie uwzględ-
nione w końcowej wersji rozporządzenia.

Temat EFIS wzbudził bardzo duże zain-
teresowanie szefów NOK UE, nie tylko ze 
względu na zaangażowanie ETO w proces 
jego kontrolowania, ale również dlatego, że 
nie do końca zostały wyjaśnione skutki nie-
których istotnych elementów związanych 

z zarządzaniem i rozliczalnością. Z uwagi 
na istnienie obszarów, które wymagają do-
precyzowania, Komitet Kontaktowy zwró-
cił się do łączników5 o przeanalizowanie 
mechanizmów proponowanych w związku 
z utworzeniem Europejskiego Funduszu 
Inwestycji Strategicznych i ich ewentual-
nych konsekwencji dla kontroli publicz-
nej, a także o opracowanie zakresu dal-
szej współpracy. 

Sesje równoległe
W tym roku organizatorzy zebrania Komi-
tetu Kontaktowego zaproponowali nową 
formułę: dwie sesje równoległe, podczas 
których szefowie NOK UE – w mniejszym 
gronie niż na sali plenarnej – dyskutowali 
o zapobieganiu i zwalczaniu nieprawidło-
wości oraz współpracy z organami ściga-
nia, a także o wieloletnich ramach finan-
sowych na lata 2014–2020. 

Pierwsza sesja została zorganizowana 
z inicjatywy Trybunału Obrachunkowego 
Włoch. Jego prezes – Raffaele Squitieri 
pod kreślił znaczenie, jakie dla finan-
sów unijnych będzie miało utworzenie 
Prokuratury Europejskiej – niezależnej 
instytucji, której zadaniem ma być prowa-
dzenie dochodzeń i ściganie nadużyć naru-
szających interesy finansowe UE6. Zwrócił 
także uwagę na reformy przeprowadzone 
w takich instytucjach, jak Europejski Urząd 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych  

4 Wniosek: rozporządzenie PE i Rady w sprawie EFIS oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 
i (UE) nr 1316/2013, 13.01.2015 r., 2015/0009 (CDO).

5 Łącznicy najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej oraz ETO przygotowują tematy i zagad-
nienia z zakresu kontroli środków unijnych, które – ich zdaniem – powinny być przedmiotem corocznych 
obrad Komitetu Kontaktowego prezesów NOK i ETO.

6 Wniosek dot. rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, COM(2013) 534 
final. Uchwała przejściowa w sprawie wniosku została podjęta przez Parlament Europejski w kwietniu br. 
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(ang. European Anti-Fraud Office 
– OLAF), Eurojust7 czy Europol, będący 
unijnym organem ścigania. W zwalczanie 
nadużyć finansowych i nieprawidłowości 
zaangażowane są wszystkie państwa człon-
kowskie UE, jako beneficjenci unijnych 
środków. Włoski Trybunał Obrachunkowy 
od lat wspólpracuje z OLAF i jest obecnie 
jedyną instytucją krajową, która ma do-
stęp do bazy danych OLAF (tzw. OLAF 
Irregularity Management System). W ra-
mach tej współpracy włoski NOK opra-
cował własną bazę danych, która czerpie 
informacje z OLAF IMS i przekształca je 
na potrzeby konkretnych kontroli i funk-
cji sądowniczych Trybunału. 

Jacek Mazur – radca prezesa NIK i łącz-
nik NIK wygłosił referat pt. „Współpraca 
Najwyższej Izby Kontroli z organami po-
wołanymi do ścigania przestępstw i wy-
kroczeń”. Zaakcentował w nim koordy-
nację działań Izby i Prokuratury, które to 
instytucje – na mocy porozumienia pod-
pisanego pod koniec 2013 r. – współpra-
cują ze sobą w zakresie między innymi 
nadzoru nad jakością zawiadomień o po-
pełnionych przestępstwach przesyłanych 
do Prokuratury przez NIK. Przedstawione 
w referacie praktyki NIK, w tym upraw-
nienie Izby do otrzymywania informacji od 
Prokuratury o stanie sprawy zostały bardzo 

pozytywnie przyjęte przez uczestników 
sesji. Znaczenie tego uprawnienia podkre-
ślił Klaus-Heiner Lehne z ETO, który omó-
wił również współpracę Trybunału z OLAF 
oraz z krajowymi NOK w przypadku wy-
krycia nieprawidłowości i korupcji. 

Doświadczenia swoich instytucji w za-
pobieganiu i zwalczaniu nieprawidło-
wości oraz współpracy z organami ści-
gania przedstawili także Guilherme 
d’Oliveira Martins – prezes Trybunału 
Obrachunkowego Portugalii oraz Edgars 
Pasters z Urzędu Kontroli Państwowej 
Łotwy. 

Podczas drugiej sesji równoległej, po-
święconej ramom finansowym na lata 
2014–2020, Igors Ludboržs z ETO omówił 
przeprowadzony w 2014 r. przez Trybunał 
przegląd horyzontalny dotyczący zagrożeń 
dla finansowego zarządzania budżetem 
UE8. Określone przez Trybunał w prze-
glądzie wyzwania dla zapewnienia nale-
żytego zarządzania finansami unijnymi 
związane są między innymi z zasadami 
kwalifikowalności i innymi warunkami 
otrzymywania unijnego wsparcia, stoso-
waniem przepisów w procedurze zamó-
wień publicznych, zdolności władz państw 
członkowskich do zarządzania środkami 
unijnymi i wydawania ich, koordynacją 
budżetu UE i budżetów krajowych czy 

7 Ang. European Union’s Judicial Cooperation Unit (Europejska Jednostka Współpracy Sądowej) – unijna 
agencja utworzona w 2002 r. dla celów wzmacniania współpracy i koordynacji działań krajowych organów 
wymiaru sprawiedliwości w walce z przestępczością o charakterze międzynarodowym. 

8 Patrz: <http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_02/QJ0614039PLN.pdf>. Przeglądy 
horyzontalne to rodzaj publikacji ETO, poświęconej ogólnym zagadnieniom, umożliwiającej Trybunałowi 
formułowanie uwag w sprawie istotnych kwestii, które normalnie nie mogłyby być objęte jego kontrolą. 
Przeglądy mają na celu stworzenie podstawy do konsultacji i dialogu z partnerami instytucjonalnymi Try-
bunału. Pierwszy przegląd horyzontalny dotyczył kwestii związanych z mechanizmami rozliczalności i kon-
troli publicznej UE i był tematem poprzedniego zebrania Komitetu Kontaktowego, które odbyło się w Luk-
semburgu w 2014 r. 
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wartości dodanej wydatkowania środków 
z budżetu UE. Trybunał zaproponował, 
aby Komisja Europejska, przy wsparciu 
Parlamentu Europejskiego i Rady, priory-
tetowo traktowała wydatkowanie środków 
na działania przynoszące wartość doda-
ną, na przykład na działania transgranicz-
ne czy sieci europejskie, a także aby cele 
budżetu unijnego były jasno formułowa-
ne na podstawie wiarygodnych wskaźni-
ków oraz systematycznie monitorowane 
i oceniane. ETO zwrócił również uwagę na 
potrzebę odpowiedniego wdrażania przez 
Komisję Europejską i państwa członkow-
skie skutecznych mechanizmów kontroli. 
W odniesieniu do wieloletnich ram finan-
sowych na lata 2014–2020 Trybunał zale-
cił przeprowadzenie ich śródokresowego 
przeglądu, z uwzględnieniem możliwości 
wynikających z Traktatu o funkcjonowa-
niu UE, które zezwalają na utworzenie no-
wych źródeł dochodów UE. 

Szefowie NOK UE mieli również oka-
zję zapoznać się z wynikami kon troli 
środków unijnych, przeprowadzonych 
w 2014 r. przez Urząd Kontroli Państwo-
wej Łotwy, a dotyczących Europejskiego 
Fun du szu Rozwoju Regionalnego, Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich (2007–2013) 
oraz Europejskiego Funduszu Orientacji 
i  Gwarancji Rolnej (2004–2006). 

Marita Salgrāve z Urzędu Kontroli Pań-
stwowej Łotwy zwróciła uwagę na potrze-
bę stworzenia przez instytucje krajowe 
odpowiednich ram prawnych, które wy-
magałyby od beneficjentów osiągania za-
łożonych rezultatów, a także jednakowe-
go traktowania wydatków unijnych i z bu-
dżetu krajowego. Zdaniem prelegentki, 
najwyższe organy kontroli powinny za-
cieśnić współpracę z organami ścigania 
i, być może, powinny otrzymać dodatkowe 
uprawnienia do działania w przypadkach, 
w których nie reagują władze publiczne.

Unia bankowa  
i jednolity mechanizm nadzorczy
W 2014 r. Komitet Kontaktowy utworzył 
grupę zadaniową do spraw unii bankowej 
w celu przygotowania założeń kontroli ko-
ordynowanej z zakresu nadzoru banko-
wego oraz zbadania krajowych uprawnień 
NOK UE do kontrolowania tego nadzoru9. 
Wyniki ankiety na temat tych uprawnień 
przedstawił w Rydze Geoffrey Simpson 
– łącznik Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego. 

Udział w ankiecie wzięło 27 spośród 
28 NOK (w tym NIK). Pytania dotyczy-
ły głównych zadań, sprawozdawczości 
i rozliczalności organów nadzoru, kon-
troli tych instytucji przeprowadzonych 
przez NOK, w tym barier w dostępie do 

9 W 2012 r. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie unii bankowej w celu wzmocnienia regulacji 
sektora bankowego. Jednym z jej trzech elementów jest nadzór sprawowany od listopada 2014 r. przez 
Europejski Bank Centralny (EBC) w ramach tzw. jednolitego mechanizmu nadzorczego nad ok. 130 naj-
większymi bankami ze strefy euro. EBC odpowiada za skuteczne funkcjonowanie mechanizmu, współ-
pracując w tym zakresie z właściwymi organami krajowymi, a ze swojej funkcji nadzorczej rozliczany 
jest przed Parlamentem Europejskim i Radą. Pozostałe dwa elementy unii bankowej to system gwaran-
cji depozytów – tzw. deposit-guarantee schemes i system rozwiązywania problemów banków w kryzysie 
– tzw. resolution fund. 
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informacji, a także następstw dla NOK 
związanych ze sprawowaniem nadzoru 
ostrożnościowego przez Europejski Bank 
Centralny. Wyniki ankiety wskazują na 
niewystarczające mechanizmy nadzoru, 
rozliczalności i kontroli w UE w zakre-
sie nadzoru bankowego. Niektóre organy 
nadzoru nie raportują do żadnego organu 
krajowego o swoich działaniach nadzor-
czych; w połowie państw członkowskich 
UE nie publikuje się części lub całości 
sprawozdań dotyczących nadzoru ostroż-
nościowego, opracowywanych przez or-
gany nadzoru. Ponadto ankieta wykazała, 
że 16 NOK nie jest (lub jest tylko częścio-
wo) uprawniona do kontrolowania krajo-
wych organów nadzoru. Wskutek wpro-
wadzenia jednolitego mechanizmu nad-
zorczego, 9 NOK ze strefy euro utraciło 
uprawnienia do kontrolowania nadzoru 
nad bankami. Kilka NOK planuje prze-
prowadzić w ciągu najbliższych trzech 
lat kontrole dotyczące nadzoru ostroż-
nościowego. 

W tym punkcie obrad Horst Erb – czło-
nek Federalnej Izby Obrachunkowej 
Niemiec przedstawił wnioski ze spo-
tkania grupy, które odbyło się w marcu 
br. w Poczdamie. Grupa pracuje obecnie 
nad przygotowaniami do kontroli równo-
ległej nadzoru bankowego, jaka ma być 
przeprowadzona w latach 2016–2017. 
Jednym z rezultatów dotychczasowych 
prac grupy było opracowanie projektu 
oświadczenia Komitetu Kontaktowego 
w sprawie rozliczalności i mechani-
zmów kontroli publicznej nadzoru ban-
kowego. W Rydze zaprezentował je Kees 
Vendrik – pełniący wówczas obowiąz-
ki prezesa holenderskiej Powszechnej 
Izby Obrachunkowej. W oświadczeniu 

podkreśla się istniejące luki w kontroli 
i rozliczalności, powstałe w wyniku prze-
niesienia nadzoru bankowego z organów 
krajowych na Europejski Bank Centralny, 
i zachęca krajowe NOK do działań na rzecz 
zwiększenia świadomości potrzeby za-
pewnienia w pełni podlegających kontroli,  
rozliczalnych i skutecznych mechanizmów 
nadzoru bankowego (np. przez informo-
wanie rządów/parlamentów i odpowied-
nich instytucji UE). 

W oświadczeniu zwraca się również 
uwagę na działania, jakie należy podjąć 
w celu ewentualnego wzmocnienia roli 
ETO w zakresie kontroli jednolitego me-
chanizmu nadzorczego. Oświadczenie zo-
stało przyjęte przez Komitet Kontaktowy 
– zostanie ono przesłane do instytucji unij-
nych, a także do krajowych parlamen-
tów i rządów państw członkowskich Unii 
Europejskiej.

Propozycje kontroli  
i utworzenia nowych grup
Komitet Kontaktowy przyjął propozycje 
zorganizowania w 2016 r. dwóch kontroli 
równoległych. Pierwsza z nich to kontro-
la, która zostanie przeprowadzona w ra-
mach sieci współpracy ds. kontroli poli-
tyki fiskalnej i zbada ryzyko towarzyszące 
rozliczalności finansów publicznych. Jej 
główne założenia omówił Tuomas Pöysti 
– audytor generalny fińskiego Urzędu 
Kontroli Państwowej. O drugiej kontro-
li z zakresu wykorzystania środków pu-
blicznych/unijnych w celu promowa-
nia edukacji i potrzeb związanych z ryn-
kiem pracy mówił Guilherme d’Oliveira 
Martins – prezes portugalskiego Trybunału 
Obrachunkowego i jednocześnie przewod-
niczący sieci współpracy do spraw kontroli 
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strategii Europa 202010. W drugiej poło-
wie tego roku zostaną opracowane szcze-
gółowe plany kontroli, aby można je było 
rozpocząć w przyszłym roku. 

Szefowie NOK UE podjęli również 
uchwały dotyczące propozycji utworze-
nia dwóch nowych grup Komitetu Kon tak-
towego, zgłoszone przez Trybunał Obra-
chunkowy Włoch. Pierwsza z propozycji 
to sieć ekspertów do spraw wzmocnienia 
współpracy NOK w dziedzinie niezależ-
nych ocen w sprawozdaniach przedkłada-
nych krajowym parlamentom. Zadaniem 
sieci ma być wymiana dobrych praktyk 
i opracowanie ram dla sporządzanych 
przez najwyższe organy kontroli ocen po-
lityki gospodarczej poszczególnych kra-
jów. Wyniki analizy, przeprowadzonej pod 
przewodnictwem włoskiego Trybunału 
Obrachunkowego, zostaną przedstawio-
ne na kolejnym zebraniu Komitetu. 

Druga propozycja dotyczyła utworze-
nia grupy roboczej do spraw wzmocnie-
nia współpracy między NOK w zapo-
bieganiu i zwalczaniu nieprawidłowości 
i oszustw w celu ochrony dochodów UE. 
Nowo powstała grupa miałaby się skon-
centrować na promowaniu jednolitego sys-
temu monitorowania nieprawidłowości 

i oszustw w państwach członkowskich UE 
oraz sformułowaniu propozycji uspraw-
nienia tego systemu w kontekście regu-
lacji unijnych. Planuje się również wy-
korzystanie doświadczeń ze współpracy 
włoskiego Trybunału Obrachunkowego 
z OLAF w tym zakresie i opracowanie naj-
lepszych praktyk dotyczących monitoro-
wania nieprawidłowości i oszustw na wzór 
krajowej bazy danych prowadzonej przez 
Trybunał. Według włoskiego Trybunału 
Obrachunkowego, działalność grupy po-
zwoli na umocnienie roli NOK UE w tym 
obszarze, który ma istotne znaczenie 
dla wzmocnienia łańcuchów kontroli,  
poprawy procedur odzyskiwania krajo-
wych i unijnych środków, a także harmo-
nizacji działań zapobiegających i zwalcza-
jących nieprawidłowości i oszustwa. 

Działania KK w 2015 r.  
i w kolejnych latach
Giovanni Coppola – łącznik włoskiego 
Trybunału Obrachunkowego przedsta-
wił sprawozdanie z działalności grupy robo-
czej do spraw VAT. Grupa podzielona jest 
na dwa zespoły, z których jeden zajmuje się 
analizą i kontrolą mechanizmu odwrotne-
go obciążenia11, a drugi – monitorowaniem 

10 Strategia Europa 2020 ma na celu podniesienie konkurencyjności UE przy jednoczesnym zachowaniu jej 
modelu społecznej gospodarki rynkowej i znacznej poprawie efektywnej gospodarki zasobami. Zainicjo-
wana została w marcu 2010 r., w odpowiedzi na kryzys gospodarczy i finansowy.

11 W 2009 r. Komisja Europejska wystąpiła z inicjatywą dopuszczenia tymczasowego stosowania mechani-
zmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w celu zwalczania nadużyć finansowym związanych z han-
dlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz z transakcjami dot. niektórych towarów (tele-
fony komórkowe, układy scalone, perfumy, metale szlachetne). W mechanizmie odwrotnego obciążenia 
– funkcjonującego od 31 grudnia 2014 r. – dostawca nie fakturuje podatku VAT nabywcy lub usługobiorcy 
(podatnika), który staje się odpowiedzialny za zapłatę podatku (wniosek KE w sprawie dyrektywy Rady 
zmieniającej dyrektywę nr 2006/112/WE w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mecha-
nizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa 
– KOM(2009) 511, wersja ostateczna). 
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rozwoju strategii przeciwdziałania oszu-
stwom VAT w Unii Europejskiej. W 2015 r. 
przeprowadzono wśród członków grupy 
ankietę dotyczącą mechanizmu odwrot-
nego obciążenia, a w przyszłości zespół 
drugi planuje wspólne działania w zakresie 
handlu elektronicznego. Najwyższa Izba 
Kontroli bierze aktywny udział w pracach 
tej grupy.

Działalność grupy zadaniowej do spraw 
ESRSP12 omówił Horst Erb z Federalnej 
Izby Obrachunkowej Niemiec. Grupa – po-
wołana w 2013 r. do monitorowania pro-
cesu wprowadzania przez Komisję Euro-
pejską standardów rachunkowości sektora  
publicznego w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej – śledziła dzia-
łania Komisji, która planowała przedło-
żyć do końca 2014 r. komunikat w sprawie  
ESRSP, a do końca 2015 r. – propozycję re-
gulacji ramowych w tym obszarze. Jednak 
termin ukazania się zapowiadanych doku-
mentów został przesunięty, dlatego też 
Komitet podjął uchwałę o kontynuowa-
niu działalności przez grupę zadaniową 
ds. ESRSP. 

Szefowie NOK UE przyjęli sprawoz-
danie grupy roboczej do spraw funduszy 
strukturalnych z przeprowadzonej przez 
grupę kontroli równoległej pn. „Analiza 
(rodzajów) błędów przy udzielaniu unij-
nych i krajowych zamówień publicznych 

w programach współfinansowanych z fun-
duszy strukturalnych”. W kontroli wzięło 
udział dziewięć NOK, w tym Najwyższa 
Izba Kontroli; celem było zbadanie, dla-
czego beneficjenci nie przestrzegają zasad 
udzielania zamówień publicznych. Każdy 
z uczestników kontroli równoległej prze-
prowadził własną kontrolę, w której prze-
analizował nieprawidłowości wykryte 
przez krajowe systemy zarządzania i kon-
troli13. Porównanie wyników w poszcze-
gólnych krajach pozwoliło ujawnić róż-
nice i podobieństwa pod tym względem 
w państwach członkowskich. Kontrola 
równoległa grupy roboczej potwierdzi-
ła dość dużą liczbę błędów w zamówie-
niach publicznych, szczególnie o warto-
ści poniżej progów unijnych. Najczęściej 
było to udzielanie zamówień z pominię-
ciem trybu konkurencyjnego, stosowanie 
niezgodnych z prawem kryteriów wyboru 
wykonawców lub nieprzestrzeganie zasady 
równego traktowania podmiotów. Grupa 
sformułowała szereg zaleceń dla państw 
członkowskich i instytucji krajowych, ta-
kich jak systematyczne rejestrowanie ro-
dzajów błędów wykrywanych w procedu-
rach udzielania zamówień publicznych 
czy zwrócenie się do Komisji Europejskiej 
o doprecyzowanie ram prawnych i zmniej-
szenie obciążeń administracyjnych dla za-
mawiających i wykonawców14.

12 Europejskie standardy rachunkowości sektora publicznego (ang. European  Public  Sector  Accounting 
Standards – EPSAS). 

13 NIK przeprowadziła w 2014 r. kontrolę pn. „Zamówienia publiczne współfinansowane z funduszy struktural-
nych” (P/14/009). Objęto nią 15 gmin, które udzieliły zamówień publicznych w ramach realizacji głównych  
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako część regional-
nych programów operacyjnych dla czterech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, war-
mińsko-mazurskiego i wielkopolskiego, <https://www.nik.gov.pl/plik/id,8679,vp,10797.pdf>.

14 Więcej na ten temat: <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bledy-w-przetargach-unijnych.html>. 
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Wraz z podjęciem przez Komitet Kon-
tak towy uchwały w sprawie sprawozdania 
grupy roboczej do spraw funduszy struk-
turalnych, szefowie NOK zaakceptowa-
li propozycję grupy o przeprowadzeniu 
w latach 2015–2017 kolejnej kontroli. Tym 
razem grupa zamierza zbadać rolę fundu-
szy strukturalnych w realizacji strategii 
Europa 2020 w obszarze edukacji i (lub) 
zatrudnienia. 

Prezes Naj wyż szej Izby Kontroli 
Krzysztof Kwiatkowski przedstawił pro-
pozycję nawiązania przez Komitet Konta-
ktowy stałej współpracy z najwyższy-
mi organami kontroli Gruzji, Mołdawii 
i Ukrainy (kraje stowarzyszone z UE), któ-
rej celem byłoby wzmocnienie ich pozycji 
w swoich krajach, a także przekazywanie 
doświadczeń związanych z kontrolą środ-
ków unijnych. NIK bardzo intensywnie 
współpracuje z wyżej wymienionymi or-
ganami kontroli – w lutym br. ich preze-
si oraz prezes NIK podpisali „Deklarację 

o partnerstwie i współpracy”, a w maju br. 
Izba zorganizowała specjalne seminarium 
dla kontrolerów z tych instytucji15. Komitet 
Kontaktowy zlecił łącznikom wypracowa-
nie odpowiedniej formuły współpracy.

Prezes NIK zwrócił się również z propo-
zycją zorganizowania zebrania Komitetu 
Kontaktowego w Warszawie w 2019 r. 
To ważny rok dla Izby, gdyż będzie wów-
czas obchodziła 100. rocznicę powstania. 
Propozycja została zaaprobowana przez 
szefów NOK UE. W nieco bliższej przy-
szłości, w październiku 2016 r., odbędzie 
się zebranie Komitetu w Bratysławie. Do 
tego czasu przewodniczącym KK będzie 
prezes Najwyższego Urzędu Kontrolnego 
Słowacji. 

EWA MIĘKINA
zastępca łącznika NIK z ETO,
Departament Strategii NIK

15 Więcej na ten temat: G. Haber: Seminarium dla NOK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – wdrażanie postanowień 
Deklaracji o partnerstwie i współpracy, „Kontrola Państwowa” nr 3/2015.


