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Decyzja o utworzeniu EUROSAI zapadła 
w czerwcu 1989 r. podczas XIII Kongresu 
INTOSAI w Berlinie. Na Kongresie przyję-
to „Deklarację berlińską”, w której wezwano  

społeczność międzynarodową działają-
cą w obszarze kontroli środków publicz-
nych do utworzenia europejskiej organi-
zacji regionalnej INTOSAI. 

Na konferencji założycielskiej, 12 li-
stopada 1990 r. w Madrycie, powołano 

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) 
jest najmłodszą organizacją regionalną Międzynarodowej Organizacji  
Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI), która w  stosunkowo 
krótkim okresie funkcjonowania przekształciła się w główną platformę 
wymiany wiedzy i doświadczeń oraz współpracy pomiędzy zrzeszonymi  
w  niej europejskimi najwyższymi organami kontroli (NOK). Nie do 
przecenienia są liczne inicjatywy EUROSAI na rzecz rozwoju narzędzi 
kontroli państwowej i przyczynienia się do wzrostu jej efektywności.
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międzynarodowa
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Zwiększanie efektywności kontroli państwowej
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EUROSAI1. Najwyższa Izba Kontroli na-
leżała do grupy 30 członków założycieli.  
Liczba nowych członków systematycz-
nie się zwiększała; ostatnie rozszerzenie 
miało miejsce w 2008 r., kiedy do orga-
nizacji przyłączył się serbski Narodowy 
Urząd Kontroli. Obecnie EUROSAI li-
czy 50 członków: 49 krajowych najwyż-
szych organów kontroli oraz Europejski 
Trybunał Obrachunkowy2. Zróżnicowanie 
pod względem kultur administracyjnych 
Europy znajduje odbicie w przyjętych sys-
temach organizacji kontroli publicznej po-
szczególnych krajów i różnych modelach 
NOK członkowskich. EUROSAI jest wy-
różniającą się pod tym względem organi-
zacją regionalną INTOSAI. Podejmowane 
są w związku z tym działania skierowane 
na zapewnienie aktywności wszystkich 
NOK i odpowiednią koordynację inicjatyw 
regionalnych. Odzwierciedla to między 

innymi skład Zarządu EUROSAI, które-
go zadaniem jest monitorowanie i koor-
dynacja działań poszczególnych struktur 
organizacji. W czasie posiedzeń najwyż-
sze organy kontroli, reprezentujące różne 
modele organizacyjne i regiony Europy,  
podejmują decyzje wykonawcze w spra-
wie dalszego rozwoju organizacji. 

Decyzje kierunkowe co do obszarów 
działań organizacji podejmowane są na od-
bywającym się raz na trzy lata Kongresie 
EUROSAI, stanowiącym najwyższy jej 
organ. Kongres organizowany jest przez 
NOK rozpoczynający okres przewodni-
czenia EUROSAI3. 

W latach 2008–2011 Najwyższa Izba 
Kontroli sprawowała funkcję przewod-
niczącego EUROSAI i była gospodarzem 
VII. Kongresu, który się odbył w czerwcu 
2008 r. w Krakowie4. Warto podkreślić, 
że lata przewodnictwa NIK w organizacji 

1 Szerzej o historii powstania EUROSAI: A. Kukuła: EUROSAI – Europejska Organizacja Najwyższych  
Organów Kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 2/2008.

2 Informacje o członkach EUROSAI zob. <http://www.eurosai.org/en/about-us/members/>.
3 Obecnie EUROSAI przewodniczy Powszechna Izba Obrachunkowa Holandii. Ostatni Kongres EUROSAI 

odbył się w czerwcu 2014 r. w Hadze. Szerzej o tym wydarzeniu: A. Morawska: IX Kongres EUROSAI 
w Hadze, „Kontrola Państwowa” nr 4/2014.

4 Szerzej na temat VII. Kongresu EUROSAI i priorytetów przewodnictwa NIK: M. Repetowska-Nyc: Polskie  
przewodnictwo w EUROSAI – nacisk na jakość kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 3/2008.
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wspominane są jako jeden z najbardziej dy-
namicznych i skutecznych okresów jej roz-
woju. W tym czasie, z inicjatywy prezesa 
NIK, przygotowano pierwszy „Plan stra-
tegiczny EUROSAI na lata 2011–2017”. 
Obecnie NIK bierze aktywny udział w jego 
realizacji. 

Plan strategiczny wyznacza współpracę 
członków organizacji na rzecz wzmocnie-
nia kontroli państwowej w Europie jako 
misję EUROSAI. Jest ona wykonywana 
przez promocję dobrego zarządzania, obej-
mującego odpowiedzialność, przejrzystość 
i uczciwość, a także budowę ram współ-
pracy i wspieranie NOK członkowskich 
w sprawowaniu ich mandatów w najlep-
szy możliwie sposób5. 

Propozycja NIK wdrożenia planu strate-
gicznego spowodowała przebudowę robo-
czej struktury EUROSAI. Powołano spe-
cjalnie cztery zespoły, które czuwają nad dą-
żeniem do osiągnięcia wyznaczonych przez 
plan głównych celów organizacji: 1) budo-
wa potencjału; 2) standardy; 3) wymia-
na wiedzy; 4) zarządzanie i komunikacja. 

Zespół do spraw 1. celu planu strategicz-
nego pn. „Budowa potencjału”6 wzmacnia 
organizację przez pracę nad zwiększeniem 
efektywności wypracowywanych wspólnie 
rezultatów oraz pracę w obszarach, które 
tego wymagają. W zespole podejmowane 
są dyskusje na temat wzmocnienia nie-
zależności NOK czy też innowacyjnych 

rozwiązań wprowadzanych w europejskich 
NOK, jak również działania promujące wy-
korzystanie tak zwanych otwartych da-
nych w działalności kontrolnej. 

Zespół do spraw 2. celu pn. „Standardy”7 
promu je i działa w zakresie wdrożenia 
międzynarodowych standardów kontroli 
(ISSAI), aktywnie uczestniczy w przygoto-
wywaniu i uaktualnianiu tych standardów. 

Zespół do spraw 3. celu pn. „Wymiana 
wiedzy”8 wspiera europejskie NOK 
w wymianie wiedzy, doświadczeń i do-
brych praktyk. Zajmuje się promocją 
oraz zwiększe niem liczby praktyk i staży 
w NOK EUROSAI, przygotowywaniem 
i promocją bazy materiałów informacyj-
nych wypracowanych przez INTOSAI, 
EUROSAI i pozostałe organizacje regio-
nalne, koordynacją szkoleń organizowa-
nych w ramach EUROSAI, których te-
matyka odzwierciedla bieżące wyzwania 
i problemy europejskich NOK. 

W odróżnieniu od pozostałych celów 
EUROSAI, cel 4. pn. „Zarządzanie i ko-
munikacja”9 ma charakter horyzontalny. 
Zespół odpowiedzialny za jego osiąganie 
zapewnia sprawny przebieg prac nad wdro-
żeniem postanowień całego „Planu stra-
tegicznego” oraz kierowanie organizacją 
zgodnie z zasadami dobrego zarządzania 
i efektywnej komunikacji. 

Obecnie zespó ł przygotowuje 
EUROSAI do ewaluacji jej dotychczasowej 

5 Pełny tekst „Planu strategicznego” zob. 
 <http://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/export/sites/eurosai/.content/documents/strategic-plan 

/Eurosai_Strategic_Plan062014_en.pdf>.
6 Ang. Goal Team 1: Capacity Building.
7 Ang. Goal Team 2: Professional Standards.
8 Ang. Goal Team 3: Knowledge Sharing.
9 Ang. Goal Team 4: Governance and Communication.
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działalności. Wkrótce też podejmie przy-
gotowania do opracowania kolejnego planu 
strategicznego. 

W ramach organizacji powołano rów-
nież grupy robocze i zadaniowe, które zaj-
mują się wymianą wiedzy i doświadczeń, 
a także przygotowaniem narzędzi wyko-
rzystywanych w kontroli danego obszaru. 
Należą do nich: grupa robocza ds. kontro-
li środowiskowych, grupa robocza ds. wy-
korzystania funduszy na rzecz katastrof 
i klęsk żywiołowych, grupa robocza ds. 
technologii informatycznych oraz grupa 
zadaniowa ds. kontroli i etyki. NIK aktyw-
nie uczestniczy w pracach tych grup, pre-
zentuje najlepsze doświadczenia i prakty-
ki NOK oraz korzysta ze zdobywanej wie-
dzy i dobrych praktyk. 

W latach 1999–2008 Najwyższa Izba 
Kontroli przewodniczyła pracom grupy ro-
boczej ds. kontroli środowiskowych; zaini-
cjowała w tym czasie liczne kontrole rów-
noległe przeprowadzone w ramach grupy, 
które od tamtej pory stały się istotnym 
aspektem współpracy NOK w Europie. 
Ponadto od 2014 r. NIK pełni funkcję prze-
wodniczącego grupy roboczej ds. kontro-
li informatycznych10. 

EUROSAI jest otwarta na współpra-
cę także z partnerami zewnętrznymi. 
W ramach INTOSAI cyklicznie orga-
nizuje konferencje z sąsiednimi orga ni-
zacjami regionalnymi: Azjatycką Orga-
nizacją Najwyższych Organów Kon troli 
(ASOSAI), z którą współpraca zosta-
ła nawiązana w czasie przewodnictwa 

NIK, Arabską Organizacją Najwyższych 
Organów Kontroli (ARABOSAI), 
Afryka ńską Organizacją Najwyższych 
Orga nów Kontroli (AFROSAI), a także 
z Latynoamerykańską i Karaibską Orga-
nizacją Najwyższych Organów Kontroli 
(OLACEFS). NIK dostrzegła szanse 
zwiększenia potencjału NOK przez wy-
mianę wiedzy, doświadczeń oraz dobrych 
praktyk pomiędzy audytorami publicz-
nymi i wewnętrznymi, dlatego też stwo-
rzyła podstawy współpracy EUROSAI 
z Europejską Konfederacją Instytutów 
Audytu Wewnętrznego (ECIIA)11. 
EUROSAI współpracuje również z Euro-
pejską Organizacją Regionalnych In sty-
tucji Zewnętrznego Audytu Środków 
Publicznych (EURORAI)12. 

EUROSAI ciągle poszukuje nowych, 
użytecznych metod zwiększenia efektyw-
ności kontroli państwowej. Pomimo że po-
wstała zaledwie 25 lat temu, jest uważana  
za najaktywniejszą organizację regionalną 
INTOSAI. Wiele projektów oraz inicja-
tyw podejmowanych przez EUROSAI jest 
przenoszone na forum INTOSAI, a także 
upowszechniane przez pozostałe organi-
zacja regionalne. 

Ważnym celem organizacji jest rozpo-
znawanie wyzwań, przed którymi stoją 
najwyższe organy kon troli  we współcze-
snym świecie i przygotowywanie propo-
zycji rozwiązań. Są one wsparciem w nie-
ustannym doskonaleniu się państwowych 
instytucji, które są głównym filarem de-
mokracji. Takimi inicjatywami są Kongres 

10 Więcej informacji na temat grup roboczych i zadaniowych zob. <http://www.eurosai.org/en/working-groups/>.
11 Ang. European Confederation of Institutes of Internal Audit.
12 Ang. European Organisation of Regional External Public Finance Audit Institutions.
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Młodych13 oraz liczne dyskusje panelowe 
i warsztaty poświęcone między innymi: 
ulepszaniu współpracy z głównymi intere-
sariuszami NOK, znaczeniu kontroli rów-
noległych, wykorzystaniu nowych narzędzi  
komunikacji w kontakcie ze społeczeń-
stwem, znaczeniu etyki w codziennej pracy 
NOK i jego kontrolerów. Tylko w ostatnich 
trzech latach, w ramach różnych struk-
tur EUROSAI zorganizowano 37 szkoleń, 
seminariów i warsztatów. Uczestniczyło 
w nich 1300 pracowników NIK. W sumie, 
przez 25 lat zorganizowano blisko 90 ta-
kich spotkań. 

Ćwierćwiecze istnienia EUROSAI jest 
okazją nie tylko do podsumowania bogate-
go dorobku na rzecz współpracy w dziedzi-
nie kontroli państwowej, lecz także stanowi 
dobrą podstawę do dalszych działań i inicja-
tyw w poszukiwaniu wzorcowych rozwią-
zań, które mogą być zastosowane przez eu-
ropejskie najwyższe organy kontroli. 

AGNIESZKA MORAWSKA
Wydział Spraw Międzynarodowych,
Departament Strategii NIK

13 Szerzej na temat Kongresu EUROSAI dla Młodych YES: G. Haber: Pierwszy Kongres EUROSAI dla  
Młodych YES, „Kontrola Państwowa” nr 1/2014.


