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  współpraca międzynarodowa

Główne uroczystości obchodów jubile-
uszu NOK albanii odbywały się w al-
bańskim parlamencie. W imieniu pre-
zydenta republiki albanii przewodni-
czył im sekretarz generalny Kancelarii 
Prezydenta Florjan Nuri. Przemówienia 
wygłosili: szefowie ETO, INTOsaI, 
przedstawiciele władz oraz Urzędu 
Kontroli Państwowej albanii. W uro-
czystościach wzięli także udział przed-
stawiciele NOK Bośni i Hercegowiny, 
Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, 
Polski, rumunii i serbii oraz pracowni-
cy organizacji sIGMa i reprezentanci 
Komisji Europejskiej.

Poza główną częścią obchodów odbyło 
się wiele uroczystości towarzyszących, ta-
kich jak: otwarcie wystawy w NOK albanii 
dotyczącej rozwoju kontroli państwowej 
oraz prezentacja publikacji w zakresie dzia-
łalności kontrolnej gospodarzy w ostatnich 
latach (implementacja standardów IssaI, 
metodyka kontroli finansowej i kontroli 

wykonania zadań, kodeks etyki kontro-
lera itd.). 

W trakcie obchodów prezes NOK alba-
nii Bujar leskaj, wybrany na 7-letnią kaden-
cję w grudniu 2011 r., wielokrotnie pod-
kreślał znaczenie współpracy z NIK przy 
modernizacji albańskiego NOK i poinfor-
mował o wykorzystaniu rozwiązań opra-
cowanych i stosowanych w NIK w rozwo-
ju kontroli państwowej w albanii. NIK 
współpracuje ze swoim albańskim odpo-
wiednikiem od wielu lat – pierwsze dwu-
stronne relacje sięgają 1998 r. Odnowioną 
umowę o współpracy podpisano w maju 
2012 r. w Warszawie podczas wizyty pre-
zesa Bujara leskaja w NIK. Izba pięcio-
krotnie organizowała tygodniowe semina-
ria dla ekspertów NOK albanii, poświę-
cone między innymi: standardom audytu 
finansowego, kontroli wykonania zadań, 
walce z korupcją, zapewnieniu jakości 
kon troli, rozwiązaniom IT stosowanym 
w NIK, kontroli w zakresie zamówień 

Najwyższy organ kontroli Albanii – 1925–2015

90-lecie urzędu  
Kontroli Państwowej Albanii

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Kutyła 26 maja 2015 r. 
złożył wizytę w Tiranie z okazji obchodów 90-lecia najwyższego organu 
kontroli albanii. W czasie pobytu wiceprezes prowadził także rozmowy 
na temat dalszej współpracy obu NOK.
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publicznych oraz całościowej działalno-
ści szkoleniowej NIK. 

Kontynuacją naszego efektywnego 
współdziałania będzie projekt współ-
pracy bliźniaczej (twinning) dla al-
bańskiego NOK, którego realiza-
cję Najwyższa Izba Kontroli rozpocz-
nie jesienią 2015 r. wspólnie z NOK 
Chorwacji. W trakcie wizyty w Tiranie 
wiceprezes NIK Wojciech Kutyła spo-
tkał się z p.o. dyrektora Centralnej 
Jednostki Finansująco-Kontraktującej 
(CFCU), odpowiedzialną za wdraża-
nie projektu twinningowego z ramie-
nia albańskiego Ministerstwa Finansów 

oraz z  kierownikiem programów 
w Delegacji Unii Europejskiej w albanii, 
odpowiedzialną za wdrażanie pro-
jektu z ramienia UE. Obydwa spo-
tkania miały na celu doprecyzowa-
nie uzgodnień oraz podtrzymanie  
gotowości NIK do rozpoczęcia projektu 
w terminie wskazanym w porozumie-
niach i umowach. 
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