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W odpowiedzi na pismo z dnia 16 grudnia 2021 r. dotyczącego wyjazdu delegacji NIK do 
Mińska informuję, że Najwyższa Izba Kontroli podobnie jak Komitet Kontroli Państwowej 
Białorusi są członkami międzynarodowej organizacji o multilateralnym charakterze 
INTOSAI. Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontrolnych zrzesza 
Najwyższe Organy Kontroli z całego świata. Najwyższa Izba Kontroli utrzymuje stałe, 

robocze kontakty z prawie wszystkimi organami kontroli Europy. Są wśród nich między 
innymi Czechy, Estonia, Niemcy, Ukraina, Węgry, Federacja Rosyjska, Białoruś, Albania, 
Turcja.. Podkreślę, że Komitet Kontroli Państwowej Białorusi jest pełnoprawnym członkiem 
INTOSAI. 

Przedstawiciele NIK udali się z roboczą wizytą do Mińska celem spotkania 
z przedstawicielami Komitetu Kontroli Państwowej Białorusi. Agenda spotkania obejmuje 
tematykę: 

1. Zastosowanie technologii IT w wykrywaniu podejrzanych transakcji finansowych; 
2. Planowanie i koordynowanie kontroli z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; 
3. Kontrole w obszarze ochrony zdrowia w czasie pandemii COVID-19; 
4. Kontrole działalności leśnictwa; 
5. Omówienie współpracy dwustronnej w ramach INTOSAI pomiędzy Najwyższą Izbą 

Kontroli, a Komitetem Kontroli Państwowej Białmusi, w tym potencjalne przyszłe 

inicjatywy. 

Tematem rozmów jest między innymi kontrola planowa którą realizuje Najwyższa Izba 
Kontroli P/21/061 „Wpływ Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 
dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywy 92/43EWG z 
dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory na 
gospodarkę leśną prowadzoną w Puszczy Białowieskiej". Zgodnie z harmonogramem 



kontrola powinna zakończyć się w grudniu tego roku, a robocza rozmowa ~yła konieczna do 
przygotowania pełnej i rzetelnej informacji na temat sytuacji w Puszczy Białowieskiej po 
wprowadzeniu wspomnianej unijnej dyrektywy. 

Przewodnicz.ącym delegacji jest radca prezesa p.o. dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku 
Janusz Pawelczyk, który nadzoruje wyżej wymienione kontrole. 

Wedle najlepszej wiedzy Rzeczpospolita Polska nie zerwała stosunków dyplomatycznych 
z Białorusią. Funkcjonuje także ambasada RP w Mińsku. K.IY,tykowanie przez niektórych 
roboczej delegacji NIK związanej z funkcjonowaniem w ramach multilateralnych struktur 
międzynarodowych organów kontrolnych, w obliczu utrzymywania stosunków 
dyplomatycznych pomiędzy oboma krajami i kontynuacji współpracy gospodarczej, jest co 
najmniej wybiórczym traktowaniem tematu. Nie istnieje żadna norma prawna zabraniająca 
tego rodzaju wizyt roboczych. 

Współpraca Najwyższej Izby Kontroli i Komitetu Kontroli Państwowej Białorusi nie jest 
novum. W maju 2018 roku odbyła się analogiczna wizyta przedstawicieli białoruskiego NOK 
w Warszawie. W spotkaniach wziął też udział Ambasador Białorusi w Polsce. Wówczas 
podpisano zaktualizowane Porozumienie o współpracy między Najwyższymi Organami 
Kontrolnymi Polski i Białorusi. Również wówczas w trakcie spotkania delegacji w siedzibie 
Lasów Państwowych zostały omówione podejścia do zorganizowania działalności 

w zakresie gospodarki leśnej, sposoby wykonywania kontroli w. tej dziedzinie. Odbyło się 
także zwiedzanie nadleśnictwa „Białowieża" czy delegatury NIK iW Białymstoku. Informacje 
te są ogólnodostępne i jak do tej pory nie budziły kontrowersji. 

W przyszłym tygodniu w razie potrzeby spotkam się z Panią Marszałek w obecności radcy 
prezesa p.o. dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku Januszem Pawelczykiem, który zda 
relację z przebiegu wizyty oraz ustaleń poczynionych w jej trakcie.· 

Prezes 
~ajwyższej Izby Kontroli 




