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Przed stu laty, 7 lutego 1919 r., zaledwie trzy miesiące po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości, podjęto decyzję o utworzeniu Najwyższej Izby Kontroli Państwa (NIKP). Dekret 
w tej sprawie, wydany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, dowodził zrozumie-
nia dla znaczenia tej instytucji w nowo budowanych strukturach państwa na ziemiach 
dotkniętych zniszczeniami I wojny światowej, przez 123 lata znajdujących się pod zabora-
mi. Trudne początki tworzenia spójnego organizmu z trzech różnych porządków prawnych 
opisuje kilku autorów niniejszego zbioru; wyjątkowo wnikliwie przedstawiono ten proces 
na przykładzie dziejów kontroli państwowej na Śląsku. 

Wszechstronna kontrola dochodów i wydatków, zgodnego z prawem działania instytucji 
państwowych i samorządowych oraz zarządzania wspólnym mieniem nie byłaby jednak 
możliwa wyłącznie siłami ulokowanej w stolicy NIKP. Dlatego przewidziano utworzenie 
jej jednostek terenowych. Zawierucha wojenna, brak ukształtowanych granic, związane 
z tym problemy organizacyjne i finansowe sprawiły, że struktury Izby w różnych regionach 
kraju powstawały stopniowo. Od początku ten proces był utrudniony z powodu braków 
kadrowych i kłopotów lokalowych. Wspominają o tym niemal wszyscy autorzy artykułów 
poświęconych terenowym jednostkom naczelnego organu kontroli państwowej tworzonych 
w II Rzeczypospolitej. Z podobnymi problemami organizacyjnymi, choć w innej rzeczy-
wistości społeczno-politycznej, przyszło się mierzyć delegaturom po II wojnie światowej, 
co dobrze oddaje relacja z Gdańska.

Sto lat temu kluczowe dla kontroli państwowej było, obok umocowania w prawie i ja-
snego określenia kompetencji, kształtowanie etosu zawodu. Pomagało w tym ustanowienie 
reguł prowadzenia kontroli oraz określenie wzorców zachowań, których oczekiwano od in-
spektorów. Dbali o to prezesi NIK lub szefowie poszczególnych izb kontroli. W przeszłości 
na łamach „Kontroli Państwowej” pisaliśmy o tym wiele razy, przybliżając zarówno wy-
kłady dla urzędników NIK Zenobiusza Rugiewicza, wiceprezesa w latach 1925–1939, 
jak i sylwetki kolejnych prezesów oraz  wiceprezesów Izby. W niniejszym zbiorze poświę-
conym delegaturom do przedwojennego etosu urzędnika państwowego i kontrolera nawią-
zują autorzy z Krakowa. W artykule dotyczącym małopolskiej jednostki przypominają 
sylwetki wywodzących się z Galicji: prezesa Stanisława Wróblewskiego, wiceprezesa 
Józefa Nentwiga i  wiceprezesa Franciszka Turka-Niewiadomskiego. Znaczenie wysokich 

Stulecie struktur kontroli państwowej w terenie
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wymagań profesjonalnych i moralnych stawianych osobom ze ścisłego kierownictwa in-
stytucji oraz kultywowania najlepszych przedwojennych tradycji zostało też zaakcen-
towane w innych opracowaniach, dotyczących m.in. delegatur w Bydgoszczy, Kielcach, 
Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie. Miały one bowiem wpływ na budowę zespołu kontro-
lerskiego całej instytucji.

Przerwała ją II wojna światowa, a po jej zakończeniu rozpoczął się nowy okres w dzie-
jach terenowych struktur kontroli państwowej. Historię delegatur i miejsce NIK w sys-
temie władzy PRL dokumentują autorzy różnych artykułów, zwłaszcza z Białegostoku 
i Szczecina, jest to bowiem ważna część współczesnej historii kraju.

Przemiany demokratyczne lat 90. XX wieku były cezurą dla wszystkich działających 
w państwie organów i instytucji, w tym także Najwyższej Izby Kontroli. Zaczął się okres 
zmian podstaw funkcjonowania, sposobów działania, podejmowania nowych zagad-
nień kontrolnych, ale i dalszej profesjonalizacji zawodu kontrolera. Artykuły zebrane 
w tym zbiorze są więc także opowieścią o pracownikach Izby, o trudach prowadzenia 
kontroli, lokalnej specyfice ich pracy, budowaniu prestiżu profesji, pozazawodowych pa-
sjach i osiągnięciach. I o małych społecznościach, które stworzyli w swoich jednostkach. 
Barwnie napisali o tym autorzy opracowań poświęconych delegaturom w Lublinie, Opolu, 
Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze.

Dzieje delegatur NIK to jednak przede wszystkim historia kontroli prowadzonych w re-
gionach, ukazujących jak szerokie spektrum tematów podejmuje Izba. Zdają z nich relacje 
wszyscy autorzy, a prezentowane wyniki wskazują, że niektóre problemy pozostają nie-
zmienne od niemal stu lat. Dowodzi tego artykuł o delegaturze warszawskiej. Zagadnienia 
podejmowane w kontrolach opisanych m.in. przez autorów z Katowic, Łodzi, Olsztyna 
i Wrocławia odzwierciedlają cywilizacyjne zmiany, jakich doświadczamy, a te prowadzone 
przez jednostki w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie zwracają uwagę, 
że niektóre problemy trudno jest zbadać i rozwiązać bez współpracy międzynarodowej. 

W stulecie Najwyższej Izby Kontroli swoje dzieje i aktywność przybliżają czytelnikom 
Delegatury NIK w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Ka towicach, 
Kielcach, Krakowie, Olszty nie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, 
Wrocławiu, Zielonej Górze.

Redakcja
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Delegatura NIK w Białymstoku
Delegatura Biura Kontroli przy Krajowej Radzie Narodowej w Białymstoku 
powstała w maju 1946 r. i początkowo tworzyli ją tylko szef oraz jeden inspek-
tor. Przez lata zmieniali się pracownicy i metody prowadzenia kontroli. Dziś 
delegatura zatrudnia 36 osób i wciąż należy do najmniejszych jednostek NIK. 
Mimo to z powodzeniem przeprowadza ważne dla regionu kontrole, uczestniczy 
też w ogólnopolskich. Ich tematyka ewoluowała od kontroli sektora państwowego 
do badań sektora samorządowego, w związku z jego rosnącą rolą po przemianach 
demokratycznych w Polsce.
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Kontrola na Białostocczyźnie 
– ludzie i zadania
ADAM CZESŁAW DOBROŃSKI, SŁAWOMIR CZARNOW

Poniżej prezentujemy nieco zmodyfikowa-
ną wersję artykułu Adama Cz. Dobroń-
skiego, opublikowanego na naszych ła-
mach w 2006 r.1, opisującego działalność 
delegatury od powstania ‒ do początków 
XXI wieku. Jej dalsze dzieje przedsta-
wia Sławomir Czarnow, koncentrując się 
na przybliżeniu działalności kontrolnej.

Początki kontroli państwowej 
w regionie
Manifest Polskiego Komitetu Wyzwole nia 
Narodowego, ogłoszony 22 lipca 1944 r. 
zapowiadał, że do czasu zorganizowania 
Najwyższej Izby Kontroli jej uprawnienia 
będą przysługiwać Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej. Delegatura Biura 
Kontroli przy KRN w Białymstoku po-
wstała 4 maja 1946 r. i początkowo tworzyli 
ją tylko szef oraz jeden inspektor. Do końca 
roku liczba inspektorów wzrosła do trzech 

1 A. Cz. Dobroński, Z�przeszłości�białostockiej�delegatury�–�ludzie�i�zadania, „Kontrola Państwowa” nr 2/2006, 
s. 177-191. Artykuł S. Czarnowa zaczyna się od rozdziału Białostocka�delegatura�w�III�RP.

i przybyło stanowisko tzw. łącznika wo-
jewódzkiego. Jeśli wierzyć oficjalnym 
sprawozdaniom, to tak nieliczny personel 
brał udział w wielu akcjach „o charakte-
rze ogólnopaństwowym”, przeprowadził 
m.in. kontrolę działalności Wojewódzkiego 
Komitetu Pożyczki Odbudowy Kraju, roz-
działu nasion zbóż siewnych i przebiegu 
inwentaryzacji Białostockiej Izby Rolni czej 
w związku z przejęciem jej przez Zwią zek 
Samopomocy Chłopskiej. Odnotowano 
również interwencje delegatury w spra-
wach wówczas ważkich i drażliwych, jak 
akcja osadnicza na tzw. Ziemiach Odzys-
kanych. Łącznie w 1946 r. przeprowadzo-
no w delegaturze 52 czynności kontrolne, 
a do organów śledczych przekazano 3 spra-
wy, których rozpatrzenie się przewlekało. 

Białostocka Delegatura Biura Kontroli 
przy KRN 1 stycznia 1948 r. zatrudnia-
ła już 13 osób: szefa, 9 osób personelu 
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operatywnego (inspektorzy i referenci), 
2 osoby personelu administracyjnego i woź-
nego; w ciągu tego roku przybył jeszcze 
jeden pracownik. Wzrastała liczba kontroli 
(w 1948 r. było ich około 170) i wysokość 
wykrytych, udowodnionych strat, ponie-
sionych przez Skarb Państwa oraz instytu-
cje publiczne. Szacowano operatywność 
inspektorów na ponad 80% i cieszono się, 
że szybko rosła. Zachowane sprawozda-
nia2 budzą jednak istotne wątpliwości, 
na Białostocczyźnie trwały przecież wiel-
kie operacje zbrojne przeciwko podziemiu 
niepodległościowemu, odczuwano dotkli-
wy brak wykształconej i doświadczonej 

2 Archiwum Państwowe w Białymstoku (APB), Delegatura NIK w Białymstoku, syg. 5.

kadry urzędniczej, donoszono o samowo-
li oddziałów Armii Radzieckiej i „dorad-
ców” z „bratniego” mocarstwa. Najgorzej 
sytuacja przedstawiała się w powiatach 
EGO (Ełk, Gołdap, Olecko) z byłych Prus 
Wschodnich, w powiatach wschodnich 
odczuwano zaś boleśnie różnorodne skut-
ki zmiany granicy państwowej, a w wielu 
łomżyńskich i suwalskich gminach wła-
dza – zwana ludową – uważana była nadal 
za tymczasową i narzuconą. 

Po powstaniu Najwyższej Izby Kontroli 
podporządkowano jej dotychczasową de-
legaturę białostocką KRN. Na początku 
1949 r. dysponowała ona nadal 14 etatami 
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Budynek przy ul. Akademickiej 4 jest siedzibą delegatury od 1951 roku.
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Adam Czesław Dobroński

(w ciągu roku ubył jeden pracownik z „per-
sonelu operacyjnego”), a funkcję szefa pia-
stował bez zmian inż. Stanisław Seweryn. 
Po jego śmierci w kwietniu 1950 r. dele-
gaturą kierowali kolejno: Jerzy Kirmuć, 
Maksymilian Bartman i od 16 maja 1950 r. 
inż. Piotr Szymkiewicz, który na własną 
prośbę uzyskał zwolnienie z funkcji szefa 
jeszcze w końcu maja 1950 r. Na krót-
ki czas ponownie kierownictwo objął 
M. Bartman. W tym okresie dokoopto-
wano do Delegatury NIK w Białymstoku 
trzech nowych inspektorów, którzy wy-
różnili się w późniejszych latach. Byli to: 
Romuald Leks, Eugeniusz Niesterowicz, 
Władysław Kretowicz. 

Romuald Leks przyjechał do Białego-
stoku w maju 1950 r.; w sierpniu 1950 r. 
był już pełniącym obowiązki szefa delega-
tury białostockiej. Pod jego rządami licz-
ba etatów delegatury ponownie wzrosła 
i zatrudniano 14 pracowników, przy czym 
obsada administracyjna powiększyła się 
do 3 osób.

Po pewnym czasie pojawiły się zastrzeże-
nia co do sposobu zarządzania przez niego 
jednostką. W anonimowym raporcie do dy-
rektora Biura Kadr i Szkolenia NIK kry-
tycznie przedstawiono również zaangażo-
wanie szefa w realizację zadań oraz sposób 
przeprowadzania kontroli i sporządzania 
sprawozdań. Efekt był taki, że szef zo-
stał przeniesiony do Zielonej Góry, gdzie 
też był oceniany krytycznie i w sierpniu 
1955 r. odszedł z kontroli państwowej3. 
Jego miejsce w Białymstoku zajął w listo-
padzie 1951 r. Julian Gnoiński. 

3 ANIK, syg. 151/222. Ten czterostronicowy donos w centrali NIK opatrzono klauzulą tajności. 

Rozwój delegatury
W tym okresie nastąpił szybszy rozwój 
białostockiej delegatury NIK. Zatrudniano 
w niej 21 osób: szefa, 14 pracowników „per-
sonelu operacyjnego” i 3 administracji, szo-
fera, woźnego, sprzątaczkę. Nowi inspek-
torzy mieli ukończony kurs w Falentach. 
Można sądzić, że prestiż tej placówki 
wzrósł, ale tylko częściowo, w wyniku 
poprawy organizacji pracy i zwiększenia 
kwalifikacji zawodowych. NIK stała się 
ważnym ogniwem wszechobecnej kontro-
li, została włączona w system dyscyplino-
wania społeczeństwa. Zgodnie z duchem 
tamtych lat dominowała retoryka walki, 
z niej wynikały kolejne zalecenia dla in-
spektorów kontroli państwowej, którzy 
mogli czuć się zaliczonymi do szeregów 
funkcjonariuszy systemu. Kontrola stano-
wiła swoiste panaceum na wszystkie braki 
ustrojowe i pogarszające się warunki życia.

Na przykład 9 kwietnia 1951 r. odbyła 
się w Białymstoku konferencja z udzia-
łem ministra rolnictwa i reform rolnych 
oraz I sekretarza KW PZPR. Omawiano 
na niej: wiosenną akcję siewną i sanitarno-
-porządkową, efekty zwalczania analfabe-
tyzmu, wykonanie planów inwestycyjnych, 
werbunek siły roboczej i porządkowanie 
meldunków mieszkańców. Sformułowano 
tam ocenę, która znalazła się w raporcie 
wysłannika NIK Zygmunta Gila: „Na tere-
nie Białostocczyzny uwidacznia się w rol-
nictwie tradycjonalizm, konserwatyzm 
i prymitywizm, czego dowodem jest upra-
wa trójpolowa, która w skali województwa 
daje około 50 000 ha odłogów”.
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W trakcie kontroli zarządzonej przez bia-
łostocką delegaturę okazało się na przy-
kład, że remonty budynków komunalnych 
w Łomży są źle wykonywane, bo brakuje 
pieniędzy i materiałów, za to wstawiane 
okna, drzwi i inne elementy wyposaże-
nia mieszkań „znikają” i nie można usta-
lić sprawców kradzieży4. Tak uwidaczniał 
się kontrast między oczekiwaniami władz 
co do uzdrowieńczych skutków kontroli 
i rzeczywistością.

W 1952 r. skład delegatury białostoc-
kiej powiększył się tylko o dozorcę-pala-
cza. Było to konieczne, bo wreszcie prze-
niosła się ona z prowizorycznej siedziby 
przy ul. Warszawskiej 13 do własnych po-
mieszczeń przy ówczesnej ul. Marszałka 
Konstantego Rokossowskiego (przed wojną 
Wersalska, obecnie Akademicka). Nowy 
obiekt został zaprojektowany przez 
T. Słowikowskiego i oddany do użytku 
17 marca 1952 r.

Julian Gnoiński był często zastępowa-
ny przez starszego referenta Antoniego 
Konaszyca. Z meldunków miesięcznych 
widać, że przeważały drobiazgowe kontrole 
na szczeblach: wojewódzkim, powiatowym 
i miejskim oraz gminnym. Poszczególne 
referaty miały pod swą opieką urzędy 
oraz instytucje i placówki im podległe 
w rozbiciu na grupy ministerstw (resor-
tów): Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw 
Wewnętrznych, Obrony Naro do wej; 
Gospodarki Komunalnej i Mie szka nio wej, 
Sprawiedliwości, Ad mi nistracji Publicznej; 
Rolni ctwa i Re form Rol nych, Gospodarstw 
Rolnych, Leśnictwa; Oświaty, Kultury 

4 APB, Delegatura..., syg. 7, 112 i in.
5 APB, Delegatura..., syg. 9.

i Sztuki, Zdrowia, Pracy i Opieki Społe-
cz nej; Kolei, Transportu Drogowego i Lo-
t niczego, Poczt i Telekomunikacji; Bu-
downictwa; Przemysłu Chemicznego, 
Prze mysłu Lekkiego, Przemysłu Ciężkiego, 
Przemysłu Rolno-Spożywczego; Handlu 
Wewnętrznego; Finansów5. 

Sprawozdania z kontroli zdawały się do-
wodzić, że kontrola państwowa w terenie 
osiąga coraz lepsze rezultaty, jest bardziej 
dociekliwa i skuteczna, z miesiąca na mie-
siąc zatacza szersze kręgi, skuteczniej chro-
ni finanse państwa, przyczynia się do eli-
minowania błędów w organizacji pracy, 
jest przestrogą dla „wrogów ludu”, a nawet 
przyczynia się do eliminowania najbar-
dziej groźnych szkodników. Epatowano 
wskaźnikami statystycznymi i hasłami, 
w rzeczywistości jednak delegatury NIK 
musiały baczyć, by nie wchodzić w kolizję 
z instancjami partyjnymi i służbami spe-
cjalnymi, w tym z urzędami bezpieczeń-
stwa. Relacje te wymagają dodatkowych 
badań z wykorzystaniem materiałów prze-
kazanych do zasobów Instytutu Pamięci 
Narodowej.

Czasowy koniec niezawisłości
W listopadzie 1952 r. miejsce Najwyższej 
Izby Kontroli zajęło Ministerstwo Kontroli 
Państwowej i tym samym zrezygnowano 
z utrzymania zasady niezawisłości tej insty-
tucji od administracji rządowej. Na pierw-
szych naradach w Białymstoku zwrócono 
uwagę przede wszystkim na słabe punkty 
w poprzednio funkcjonującym systemie, 
co mogło służyć pośrednio uzasadnieniu 
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zmian „na górze”. Do najważniejszych 
uchybień zaliczono: nieznajomość terenu 
przez inspektorów, „braki na odcinku wy-
robienia politycznego i pełnej znajomości 
nauki marksizmu-leninizmu” oraz w za-
kresie wiadomości fachowych (za mało 
była wykorzystywana biblioteka), nie-
wykorzeniony do końca indywidualizm, 
niedostatek krytyki i samokrytyki, niena-
leżyte opracowywanie wniosków pokon-
trolnych, nieterminowy spływ odpowiedzi 
na nie i w ogóle za małe zainteresowanie re-
akcją jednostek kontrolowanych na wskaza-
ne uchybienia. Ostrość spojrzenia kierow-
nictwa i jego zapał do doskonalenia pracy 
był tak duży, że nawet wytknięto w trakcie 
narad niszczenie posadzki przez pracow-
ników „przez zaciąganie obcasami gumo-
wych kaloszy”.

W trosce o lepszą jakość pracy A. Kona-
szyc wygłosił 28 lutego 1953 r. (na kilka 
dni przed śmiercią generalissimusa) refe-
rat „Towarzysz Stalin – twórca i organiza-
tor socjalistycznej kontroli państwowej”. 
Od kwietnia tego roku właśnie A. Kona szyc 
przejął obowiązki kierownika terenowej 
Grupy Kontroli Państwowej w Białym-
stoku i zaczęto przygotowywać inspek-
torów do sprawdzania wyników pracy 
w działach: przemysł lekki, przemysł 
drobny i spółdzielczość pracy, rolnictwo 
i spółdzielczość wiejska, przemysł mięsny 
i mleczarstwo, leśnictwo, skup, magazy-
nowanie i przetwórstwo zbożowe, skup 
i kontraktacja, finanse, obrót terenowy.

Już w sierpniu 1953 r. odnotowano po-
prawę, choć wciąż – zdaniem kierownika 

6 APB, Pełnomocnik Ministerstwa Kontroli Państwowej, syg. 7.

GKP – zbyt rzadko wskazywano w proto-
kołach osoby winne dostrzeżonych podczas 
kontroli zaniedbań i przyczyny istniejących 
niedostatków. Kontrole upodabniały się 
wówczas do śledztw, preferowano śmiałe 
i szybkie decyzje. Przyjęto więc jako zasadę 
wspólne omawianie protokołów pokon-
trolnych oraz zintensyfikowano szkole-
nie ideologiczne w ramach uzupełniania 
wiedzy partyjnej. Analizowano m.in. ar-
tykuły z prasy, w tym tekst: „Kontrola 
orężem w walce o realizację planów i do-
skonalenie planowania”. Postanowiono za-
cieśnić współpracę z egzekutywą PZPR 
i Prezydium WRN oraz wzmóc wewnętrz-
ną dyscyplinę6. 

Na Białostocczyźnie bardziej rygory-
stycznie niż w innych województwach 
realizowano partyjną politykę kadrową, 
odsunięto od wpływu na władzę środo-
wisko „starej” inteligencji polskiej, ślepo 
naśladowano rozwiązania z Kraju Rad i pre-
zentowano przekonanie, że należy unikać 
wszelkich nowinek.

W 1954 r. skoncentrowano uwagę mię-
dzy innymi na wystąpieniach do zakła-
dów pracy, wysyłanych w terminie 15 dni 
od zakończenia kontroli, kierowanych 
również do odnośnych zarządów central-
nych. Prowadzono nadal własne szkolenia, 
na przykład w maju tego roku na temat: 
„Organizacja i działania służby dyspozy-
torskiej”, która powinna dążyć do polep-
szenia wyników produkcyjnych, poprawy 
koordynacji pracy jednostek, kontrolowa-
nia na bieżąco stopnia wykonywania pla-
nów. Wiele obiecywano sobie po naradzie 
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zorganizowanej w Ministerstwie Kontroli 
Państwowej 29 października 1955 r. 
Omawiano na niej postulat nawiązania 
bliższej współpracy przez wszystkie służ-
by i jednostki prowadzące kontrolę w wo-
jewództwie białostockim. Takie zadanie 
otrzymał powołany 1 sierpnia 1955 r. 
pełnomocnik Ministerstwa Kontroli 
Państwowej, którym  został Antoni 
Konaszyc. Ustalono, że co kwartał będą 
odbywały się narady podsumowujące wy-
niki pracy kontrolerów i oceniające stoso-
wane metody7.

Zmiany popaździernikowe
W wyniku zmian popaździernikowych 
1956 r. Najwyższa Izba Kontroli uzy-
skała ponownie byt samodzielny, wy-
szła ze składu rządu, podlegała jedynie 
Sejmowi. Ta istotna zmiana konstytu-
cyjna nie od razu zaznaczała się jednak 
na Białostocczyźnie, gdzie dyktat partyjny 
był wyraźniejszy, a stare nawyki trwalsze. 
W 1958 r. Delegatura NIK w Białymstoku 
przeprowadziła m.in. kontrole w zakła-
dach przemysłu terenowego, wymieniając 
wśród nieprawidłowości: zbyt wysokie 
premie, zły nadzór na budowach, malwer-
sacje przy skupie. Tropiono przekraczanie 
dyscypliny budżetowej i finansowej, wpi-
sywanie fikcyjnych osobodni i złe rozlicza-
nie delegacji, niewłaściwe stosowanie zni-
żek podatkowych oraz popijanie alkoholu 
w pracy. Tematami zawsze aktualnymi po-
zostawały: braki w zaopatrzeniu sklepów 
przy jednocześnie rosnących zapasach ma-
gazynowych, niskie plony i marnotrawstwo 

7 APB, Pełnomocnik..., syg. 3. Tam i zarys zmian organizacyjnych.

w PGR-ach, opóźnienia w budownictwie. 
W całym roku wysłano 122 wystąpienia 
pokontrolne, nie uzyskując na 20 z nich 
odpowiedzi w regulaminowym terminie.

Trudno dziś ustalić, na ile poszczególni 
kontrolerzy wierzyli w moc tych zapisów, 
w możliwość poprawy sytuacji bez zasad-
niczych zmian systemowych. Jeśli nawet 
mieli tego typu wątpliwości, to na pewno 
nie ujawniali ich oficjalnie. Starano się 
przekonać obywateli, że im więcej kon-
troli, tym będzie się żyło lepiej. W 1959 r. 
z dumą podkreślano w sprawozdaniach sła-
nych do centrali warszawskiej, że kontrole 
NIK zaowocowały w woj. białostockim wy-
daniem aż 139 zarządzeń wprowadzających 
zmiany organizacyjne. Wyniki tych kon-
troli przekazywano instancjom partyjnym 
i radom narodowym, zarządom i zjedno-
czeniom, poszczególnym zakładom pracy. 
Starannie – co nie znaczy, że zgodnie z praw-
dą – wyliczano efekty finansowe uzyskane 
w wyniku pracy kontrolerów. Największą 
pozycję w tym wykazie stanowiły zabloko-
wane kredyty w zakładach marnotrawiących 
pozyskiwane w ten sposób środki finansowe. 
Ponadto wskazywano na: udaremnienie nie-
celowych wypłat oraz wniesienie powództw 
cywilnych do sądów w celu odzyskania już 
wypłaconych kwot, spowodowanie oszczęd-
ności w kosztach, zwiększenie należności 
podatkowych.

Na wniosek NIK zorganizowano specjal-
ne ekipy kontrolne, które badały w gro-
madzkich radach narodowych zaległości 
w obowiązkowych dostawach żywno-
ści, co z kolei spowodowało wystawienie 



16 KONTROLA PAŃSTWOWA

Adam Czesław Dobroński

2138 wniosków karnych do kolegiów 
orzekających, cofnięcie 203 ulg i umo-
rzeń na 45 ton „masy mięsno-tłuszczo-
wej” oraz zastosowanie 150 sankcji służ-
bowych, w tym 36 wobec dyrektorów 
i ich zastępców. To wszystko miało rów-
nież wymiar propagandowy, służyło wska-
zaniu „wrogów” winnych powstawaniu 
kolejek w sklepach spożywczych8. 

Podobnie jak inne instytucje w owym cza-
sie, także białostocka delegatura chciała wy-
kazać się szybkimi i efektownymi sukcesa-
mi. Na przykład w 1960 r. w stolicy woje-
wództwa w Miejskich Zakładach Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, przeprowadzo-
no kontrolę przebiegu i efektów remontów 
kapitalnych. Stwierdzono przy tej okazji, 
że zakłady te nie współpracowały w ogóle 
z komitetami blokowymi, nie wykorzystały 
zapału społeczników. W tej sytuacji inspek-
torzy sami zwoływali zebrania lokatorów 
i sporządzali ankiety, a tym samym zade-
monstrowali obywatelską postawę.

Z kolei w sprawozdaniu za 1961 r. z sa-
tysfakcją opisano przebieg narady kon-
trolnej w zakładzie w Bielsku Podlaskim. 
Tamtejsi pracownicy dopiero wówczas 
„zrozumieli, w jakim stopniu nie wywią-
zali się ze swych obowiązków i w następ-
stwie wysunęli szereg konstruktywnych 
wniosków zmierzających do usunięcia 
zaniedbań. Narada ta posłużyła obecnym 
na niej Przewodniczącemu Prezydium 
PRN i Sekretarzowi KP PZPR do peł-
nego, po raz pierwszy, zapoznania się 
z sytuacją kontrolowanego przedsię-
biorstwa”9.

8 APB, Delegatura..., syg. 1/2 (1958), 2/2 (1959).
9 APB, Delegatura..., syg. 3/2 (1960), 4/1-2 (1961). Były to obszerne sprawozdania kwartalne.

Wewnętrzne narady odbywały się 
co miesiąc. Białostoccy inspektorzy oma-
wiali na nich przebieg kontroli i plany 
pracy na następny miesiąc. Informowano 
także o wytycznych Kolegium NIK na ko-
lejne kwartały, uchwałach Rady Ministrów, 
ustaleniach zapadających na posiedzeniach 
Plenum KC PZPR. W 1961 r. między in-
nymi zaprezentowano wnioski z kon-
troli zwalczania alkoholizmu (problem 
ten „nie jest dotychczas należycie rozwią-
zany”) oraz kontroli przeprowadzonych 
w klubach sportowych, szkolnictwie za-
wodowym i dotyczących zaopatrzenia lud-
ności w wodę (przecieki!). Niektóre usta-
lenia przekazywano do miejscowej prasy, 
ta chłostała winnych zaniedbań, najchęt-
niej tych wykrytych w małych zakładach 
terenowych, pozbawionych ustosunko-
wanych protektorów. Ulubionymi wąt-
kami-hasłami stały się: „niedostateczne 
pilnowanie majątku społecznego”, brak 
„należytej kontroli wykonywanych robót”, 
„szukanie rezerw w gospodarce”, „zwięk-
szanie produkcji rolnej i zapewnienie 
warunków ku temu”. Zalecano wytrwa-
łe tropienie marnotrawstwa. Pojawił się 
znamienny apel, aby „ludzie występujący 
przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom 
nie czuli się osamotnieni w tej walce, lecz 
czuli za sobą poparcie całej załogi”.

Niezbyt przekonywająco w tym kontek-
ście brzmiała ocena z 1964 r., że „zainte-
resowanie aktywu, zakładów i organów 
społecznych naradami pokontrolnymi 
stale wzrasta”. Podkreślano w oficjal-
nych sprawozdaniach pożytki (rzekome?) 
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płynące ze współpracy z zespołem posel-
skim, Wojewódzką Komisją Planowania 
Gospodarczego, radnymi wszystkich 
szczebli, aktywem partyjnym. Należało 
natomiast – zdaniem kierownictwa biało-
stockiej delegatury – w większym stopniu 
inicjować kontrole społeczne (w 1966 r. 
przy badaniu zaopatrzenia sklepów wiej-
skich w artykuły spożywcze spośród 175 
kontroli aż 140 wykonali członkowie związ-
ków zawodowych) i zgłaszać więcej wnio-
sków do centralnego planu NIK.

Postulowano ponadto, aby duże kon-
trole poprzedzać rozpoznawczymi, pod-
nieść wiedzę ekonomiczną kontrolerów, 
wymieniać doświadczenia w skali całego 
kraju. Doniosłość tych wysiłków miało 
podkreślać nie tylko zwiększanie liczby 
kontrolowanych jednostek (około 250 rocz-
nie w 1964 r.), ale także proponowanych 
sankcji służbowych (wobec niemal 100 
osób w 1964 r.) i wystąpień do prokura-
tury oraz MO10.

Pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia kon-
trole miały w zamyśle inicjatorów wpływać 
na zmianę pogarszającego się wizerunku 
władzy, w większym stopniu obejmować 
„sprawy ludzkie”. Przykładem mogą być 
tematy: wdrażanie reformy szkolnej, zbio-
rowe żywienie (weryfikacja kierowników 
zakładów gastronomicznych), eksploata-
cja budynków mieszkalnych (zaostrzenie 
kontroli przy odbiorze nowych obiektów), 
usługi, jakość towarów i sprzętów niezbęd-
nych w gospodarstwach domowych. 

10 APB, Delegatura..., syg. 4/2 (1961), 7/4 (1964), 9/3 i 9/9 (1966). Wnioski z narad formułował przewod-
niczący delegatury. W�obronie�każdej�złotówki, „Gazeta Białostocka” nr 44 z 21.2.1962; masz. artykułu 
do „Kontroli Partyjnej” (1964).

11 APB, Delegatura..., syg. 11/8-9 (1968), 12/7 (1969).

Prowadzono również tak zwane kontrole 
doraźne. Coraz bardziej imponująco wy-
glądała statystyka. Na przykład w 1968 r., 
w wyniku reakcji na wnioski pokontrolne, 
prezydia rad narodowych różnych szczebli 
przyjęły 14 uchwał, wydano łącznie 107 za-
rządzeń, przesłano 9 informacji zespołowi 
poselskiemu, przedstawiciele delegatury 
białostockiej wzięli udział w 49 sesjach rad 
i posiedzeniach prezydiów, organizowano 
narady, współdziałano z organami ściga-
nia i „siłami społecznymi”. Do opasłych 
tekstów dodawano długie tabele, kwitła 
biurokracja, czas przeznaczony na opisy-
wanie kontroli wydłużał się w stosunku 
do czasu ich trwania11.

Ciekawym materiałem są skargi napły-
wające do delegatury. Najczęściej dotyczyły 
one: przydziału mieszkań i wszelkich innych 
dóbr, pracy personelu sklepowego i magazy-
nierów, wymiaru podatków i obrotu ziemią, 
nieporządków w PGR-ach, przewlekłych 
procedur urzędniczych, wykorzystywa-
nia majątku służbowego do celów prywat-
nych, wadliwości towarów i źle wykona-
nych usług, podejrzeń o branie łapówek 
i o niewiadome źródła dochodów, pijaństwa 
i występków moralnych. Były i przypadki 
ekscytujące, jak np. oskarżenie o wyłudze-
nie kilkunastu tysięcy złotych za obietnicę 
ułatwienia nabycia fortepianu dla Orkiestry 
Symfonicznej w Białymstoku.

Skargi w większości napływały od ano-
nimowych nadawców („nie podpisuję się 
ze względów osobistych”), sąsiadów, 
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pracowników tej samej jednostki. NIK 
przekazywała je do odpowiednich insty-
tucji i organów, te przeprowadzały wni-
kliwe śledztwa i nadsyłały niekiedy bar-
dzo obszerne wyjaśnienia12. Wyczuwa się 
w tych odpowiedziach obawy przed oskar-
żeniem wezwanych do kontroli o lekcewa-
żącą postawę, więc wnioski formowano 
często na wyrost, zapowiadano natych-
miastowe zmiany, ale niewykluczone, 
że to było w części działanie tylko pozorne.

Zmiany  
na kierowniczych stanowiskach
W listopadzie 1967 r. przewodniczą-
cy białostockiej delegatury NIK Antoni 
Konaszyc został przeniesiony do Warszawy 
na stanowisko dyrektora Zespołu Pracy, 
Spraw Socjalnych i Zdrowia. W związ-
ku z tym 13 listopada 1967 r. odbyło się 
spotkanie z udziałem m.in. I sekretarza 
KW PZPR i przewodniczącego PWRN. 
Zgodnie podkreślano zasługi ustępujące-
go szefa, jego umiejętności organizowania 
pracy kolektywu, aktywność polityczną 
i społeczną, zainteresowanie warunka-
mi pracy podwładnych (np. ich problem 
mieszkaniowy został „w zasadzie” rozwią-
zany, a stosunki międzyludzkie postawione 
„na właściwej platformie”). A. Konaszyc 
akcentował szczególnie „odpowiedni kli-
mat” współpracy z instancjami partyjnymi, 
prezydiami rad narodowych, prokuraturą 
i milicją. Jednak I sekretarz KW PZPR 
skorzystał z okazji, by zachęcić nowe 

12 APB, Delegatura..., syg. 6/4 (1963) – zdarzyła się nawet oszukańcza sprzedaż zegarka; 8/5 (1965), 10/5 (1967) 
– nielegalny skup raków; 8/1-9 (1965) – sąsiedzi chcieli wiedzieć, ile zarabia kierownik sklepu elektrycznego.

13 ANIK, syg. 147/669. Protokół z zebrania pracowników Delegatury NIK odbytego 13.12.1967.
14 ANIK, tamże. Skarga kończy się zdaniem: „Pisma nie podpisuję, ponieważ zależy mi na pracy, a sytuacji 

istniejącej nie można dłużej tolerować, kiedy jednostka z legitymacją partyjną podrywa jej autorytet”.

kierownictwo białostockie do większe-
go zainteresowania się „specjalnymi pro-
blemami województwa”. W tej koncepcji 
kontrole miałyby umożliwiać „stłumienia 
zła w zarodku”, zawrócenie błądzących 
ze złej drogi. Dlatego też słuszne byłoby 
„ściślejsze skoordynowanie pracy organów 
kontroli, rewizji i inspekcji”13.

Nowym przewodniczącym Delegatury 
NIK w Białymstoku został Zenon Berner. 
Wraz z objęciem stanowiska I sekretarza 
KC PZPR przez Edwarda Gierka powia-
ło znów optymizmem i sprawy publiczne 
„przyspieszyły”. 

W Delegaturze NIK w Białymstoku 
jeszcze bardziej poprawiono statystyki. 
W 1970 r. kontrole odbyły się w 103 jed-
nostkach i sporządzono 717 wystąpień 
(629 w 1969 r.). Niespo dziewanie jednak 
dla osób postronnych w sierpniu 1971 r. 
na ręce E. Gierka i prezesa NIK Mieczysława 
Moczara wpłynęła skarga na szefa delegatury. 
Jej autorem był starszy inspektor Delegatury 
NIK w Białymstoku, zaufany człowiek szefa. 
Następstwem były kontrole w Delegaturze 
NIK w Białym stoku i te wypadły „ogólnie ne-
gatywnie”. Na przykład „uchybienia w przed-
miocie dokumentowania ustaleń stwierdzo-
no w 50% kontrolowanych protokółów...”, 
za dużo było w nich ogólników, a za mało 
wniosków, w tym personalnych. Nakazano 
więc rozszerzyć pomoc i konsultacje dla in-
spektorów, przeprowadzać bardziej wnikli-
wie analizy materiałów z kontroli, ustalać 
przyczyny i winnych uchybień14.
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Zarzuty przeciw Z. Bernerowi zostały 
potwierdzone przez Wojewódzką Komisję 
Kontroli Partyjnej i Sekretariat KW PZPR 
miał mu powierzyć inne „odpowiednie 
zajęcie”. Przez dwa miesiące 1972 r. obo-
wiązki przewodniczącego delegatury pełnił 
Jerzy Kirmuć (był zastępcą od czerwca 
1960 r. do czerwca 1979 r.), a nowym został 
Aleksander Młodzianowski, wśród szefów 
białostockiej delegatury, pierwszy uro-
dzony w tym województwie. W opinii 
(1976 r.) napisano, że miał dobre przygoto-
wanie zawodowe, był wnikliwy, sumienny 
i pryncypialny w ocenach wyników kon-
troli. Dotrwał w służbie NIK do przejścia 
na emeryturę w 1990 r.15

W 1972 r. w Białymstoku nastąpiła też 
zmiana na stanowisku I sekretarza KW PZPR. 
Towarzysz Zdzisław Kurowski zainicjował 
białostockie przyspieszenie i „przewietrze-
nie” województwa, i cenił osoby o wysokich 
kwalifikacjach, osłabły natomiast wpływy 
zasłużonych towarzyszy z przeszłością rewo-
lucyjną. Z większą energią wzięli się do pracy 
także kontrolerzy NIK, bo w 1974 r. prowa-
dzono 37 kontroli w 256 jednostkach, spo-
rządzono aż 1685 wystąpień pokontrolnych 
i zorganizowano 115 narad oraz wyciągnięto 
konsekwencje służbowe wobec 149 osób. 
W stosunku do 1973 r. było to niemal podwo-
jenie wskaźników statystycznych, a ponadto 
pochwalono się dużą aktywnością pracow-
ników, ich uczestnictwem w pracach spo-
łeczno-politycznych, w komisjach i zespo-
łach poselskich. 

W kontrolach tematem wiodącym była 
efektywność działań w myśl obowiązu- 

15 ANIK, syg. 247/392. 
16 APB, Delegatura..., syg. 17/2 (1974), 18/3 (1975).

jącego hasła, że „Polak potrafi”. W uwagach 
do sprawozdania wojewody z wykonania 
planu gospodarczego i budżetu tereno-
wego napisano, że „niezbędne jest jeszcze 
aktywniejsze wykorzystanie istniejących 
rezerw oraz intensyfikacja wszystkich sła-
bych ogniw życia społeczno-gospodarcze-
go”. Powtarzały się nakazy: mobilizacji sił 
i środków, zwielokrotnienia wysiłków, za-
pewnienia dalszej poprawy, podjęcia sku-
tecznych środków, wzmocnienia kontro-
li wewnętrznej, doskonalenia pracy itp. 
Ta nowomowa wciskała się łatwo do do-
kumentów NIK16.

Obficie napływały skargi, co niektórzy 
tłumaczyli wzrostem zaufania do kontroli 
państwowej, a inni „potanieniem odwa-
gi”. Ponad połowa skarg analizowanych 
przez delegaturę białostocką miała charak-
ter anonimów, co trzeci z nich znajdował 
potwierdzenie w wyniku kontroli. Za za-
sadne uznawano około 50% wszystkich 
napływających skarg. W 1973 r. najwięcej 
zażaleń dotyczyło gospodarki komunal-
nej, obsługi rolników, pracy administra-
cji szkolnej, handlu i usług oraz „stosun-
ków międzyludzkich”. W 1975 r. wzrosła 
liczba narzekań na obsługę w sklepach, 
protekcje przy przyjmowaniu do przed-
szkoli, uchybienia budowlane, niewła-
ściwe wykorzystywanie samochodów 
służbowych, picie alkoholu w pracy, or-
dynarne zachowanie personelu nadzor-
czego. Charakterystycznie brzmiał po-
czątek jednej ze skarg: „W związku z tym, 
że w Polsce ludzie powinni wszyscy mieć 
takie same prawa, a jest inaczej, chcemy 
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Was powiadomić i prosić o zajęcie się spra-
wą, o której piszemy”17.

Urząd kontroli zamiast delegatury
Entuzjazm osłabł w drugiej połowie lat sie-
demdziesiątych, a w 1976 r. Najwyższa Izba 
Kontroli została ponownie przekształcona 
w organ administracji, zmalał jej prestiż. 
W Białymstoku powstał Okręgowy Urząd 
Kontroli NIK obejmujący województwa: 
białostockie, bialskopodlaskie i łomżyń-
skie, a po korekcie w grudniu 1980 r. wo-
jewództwa: białostockie, łomżyńskie i su-
walskie. Był to też pierwszy rok wdraża-
nia nowego podziału kraju, co oznaczało 
de facto rozproszenie sił, konieczność 
uzgadniania działań kontrolnych z więk-
szą liczbą komitetów partyjnych i urzędów 
wojewódzkich. Odpadł szczebel powiato-
wy, do którego zdołano się przyzwyczaić, 
a gminy wolno wchodziły w przypisaną 
im rolę, stąd też częste były skargi na na-
czelników tych najniższych jednostek. 
Przybywało wciąż skarg, w tym spowo-
dowanych silniejszym rozwarstwieniem 
społeczeństwa, co budziło zazdrość sąsia-
dów w mniejszym stopniu korzystających 
z prosperity wywołanej w dużej mierze 
kredytami zagranicznymi. Im bliżej końca 
lat siedemdziesiątych, tym częściej na-
kazywano kontrolować hodowlę trzody 
chlewnej i produkcję żywca oraz „ochronę 
własności społecznej przed nadużyciami, 
marnotrawstwem i niegospodarnością”. 
Powracano do problemu skuteczności 
działań kontrolnych. Jeśli w kontrolach 

17 APB, Delegatura..., syg. 16/7 (1973), 18/4 (1975). „Podpisać się nie możemy, bo jeden z nas już się raz 
podpisał i po trzydziestu latach pracy w służbie zdrowia został zwolniony...”.

18 APB, Delegatura..., syg. 18/8 (1975), 20/3 (1977), 21/6 (1978).

napotykano poważne problemy, to z re-
guły postulowano powoływanie komisji 
z obowiązkowym udziałem czynników: 
społecznego, zawodowego i politycznego18.

Izba odzyskuje niezależność
Wydarzenia 1980  r. przyczyniły się 
także do zmiany ustawowej, Najwyższa 
Izba Kontroli odzyskała znów niezależ-
ność od administracji rządowej i miała 
od tej pory wzmacniać funkcje kontrol-
ne Sejmu. W grudniu tego roku dyrektor 
delegatury białostockiej A. Młodzianowski 
udzielił obszernych wyjaśnień czytelnikom 
„Gazety Współczesnej”. Wyraził radość 
z powodu postawienia „na obowiązek sku-
tecznego wykorzystania wyników kon-
troli”. Bardzo dobrze ocenił działalność 
kierowanej przez siebie instytucji w mi-
nionych latach, włączając w tę opinię ru-
tynowe slogany o realizacji zadań społecz-
no-gospodarczych, dążeniu do usunięcia 
nieprawidłowości. Na pewno sytuacja 
skłaniała do zwiększenia liczby kontroli 
(w ciągu trzech kwartałów 1980 r. – 34 te-
maty w 212 jednostkach). Nowością stało 
się stwierdzenie, iż wiele niekorzystnych 
zjawisk powstało z winy władz central-
nych. Dyrektor podał jednak tylko dobrze 
znane przykłady, o których często pisali już 
dziennikarze: zmniejszająca się produk-
cja materiałów budowlanych, zła jakość 
stolarki i w ogóle mieszkań, zaniedbania 
w pracy PGR i SKR, itp. Szczególną uwagę 
zwrócił na gospodarkę materiałami pędny-
mi i akumulatorami, o czym też przecież 
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wszyscy wiedzieli. W ciągu tych ostat-
nich 9 miesięcy nałożono kary pieniężne 
na 40 osób, wobec 44 wystąpiono o zasto-
sowanie kar dyscyplinarnych. Skuteczniejsi 
w tym względzie okazali się sami pracow-
nicy zakładów, wywożąc na taczkach skom-
promitowanych dyrektorów i głównych 
księgowych. Autor wywiadu przyznał, 
że wyniki kontroli NIK nie były należy-
cie wykorzystywane przez władze cen-
tralne i wojewódzkie. Nowością stały się 
ograniczone do kilku jednostek „badania 
problemów wysuniętych przez załogi za-
kładów i przedsiębiorstw w czasie straj-
ków...” Artykuł kończył się intrygującym 
wątkiem – dyrektor Młodzianowski zapo-
wiedział kontrolę „domków jednorodzin-
nych zbudowanych poza gospodarstwa-
mi rolniczymi oraz domów letniskowych” 
oraz stwierdził, że wierzy „w obiektywną 
i życzliwą pomoc społeczeństwa w procesie 
kontroli i ustalania obiektywnej prawdy”. 
Znamienne było to dwukrotne powtórze-
nie postulatu obiektywizmu19.

Wprowadzenie stanu wojennego
Wprowadzenie stanu wojennego zdezor-
ganizowało w pewnym stopniu działal-
ność białostockiej delegatury. Uzdrowić 
sytuację mieli wszechobecni komisarze 
wojskowi, wzrosła nieufność władz do tak 
zwanego czynnika społecznego, a z dru-
giej strony rodacy demonstrowali wro-
gość lub obojętność wobec rządzących. 
Przyznać trzeba, że odsunięto od wpływów 
przynajmniej część „betonu” partyjnego. 
Przy awansach w delegaturze białostockiej 

19 APB, Delegatura..., syg. 23/2 (1980), 24/1 (1981), 25/1 (1982).�Podstawowa�sprawa�–�skuteczność�kon-
troli, „Gazeta Współczesna” nr 266 z 10.12.1980.

nie zważano na doświadczenia wojenne 
i okupacyjne, nie preferowano pochodzenia 
robotniczego (Bogumił Sawicki, zastępca 
dyrektora od marca 1982 r. do listopada 
1983 r., był synem nauczyciela), kursów 
i studiów partyjnych (standardem stało się 
wyższe wykształcenie na uczelni cywil-
nej). Niektórzy z tych nowych mieli jednak 
za sobą – jak i ich poprzednicy – doświad-
czenie w pracy partyjnej, w strukturach 
administracji terenowej i w dużych za-
kładach. Wszyscy „nowi” specjalizowa-
li się w wybranych działach gospodarki, 
uchodzili za wysoce zdyscyplinowanych, 
dociekliwych, obiektywnych, pracowi-
tych, umiejących ułożyć sobie współpracę 
z podwładnymi i władzami zwierzchnimi, 
wyrobionych politycznie, bezkompromi-
sowych.

W pierwszej połowie lat osiemdziesią-
tych białostoccy pracownicy NIK prze-
prowadzali około 40 kontroli rocznie, 
z tego 30 zgodnie z planem centralnym, 
a pozostałe były reakcją na sygnały otrzy-
mywane z KW PZPR i Prezydium PRN 
oraz na listy i skargi obywateli. Oprócz 
protokołów pokontrolnych sporządzano 
odrębne analizy, uwagi i spostrzeżenia. 
Zgodnie z oczekiwaniami władz, coraz 
częściej zestawiano imienne listy osób 
odpowiedzialnych za stwierdzone niepra-
widłowości. W sumie w latach 1981–1983 
i trzech kwartałach 1984 r. zastosowano 
659 sankcji służbowych, 54 osoby zwol-
niono z pracy, w tym 23 z kadry kierow-
niczej. Do organów ścigania w latach 
1980–1983 przesłano 22 doniesienia, 
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głównie po kontrolach przedsiębiorstw 
i instytucji rolniczych. Zarzucano w nich 
kadrze kierowniczej przekroczenie lub nie-
dopełnienie obowiązków służbowych, po-
świadczenie nieprawdy, przestępstwa go-
spodarcze, ale większość wniosków została 
umorzona ze względu na niską szkodliwość 
czynu. W tych samych latach prokuraturę 
zobligowano do wszczęcia postępowania 
przygotowawczego wobec 43 osób, ko-
misje kontroli partyjnej zainteresowano 
postawą 64 towarzyszy, a do jednostek 
nadrzędnych przesłano wnioski o za-
stosowanie sankcji służbowych wobec 
93 osób. Znów postulowano rozszerze-
nie kontroli społecznych, pojawiła się kon-
cepcja Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej 
(IRCh-a). Dyrektor A. Młodzianowski 
pisał o pełnej współpracy z instancjami 
PZPR i coraz lepszych kontaktach z ZSL 
i SD. Jednak i tak konkluzja dziennikarza 
brzmiała: „najbardziej nawet intensyw-
na działalność NIK nie zastąpi kontroli 
wewnętrznej ani nadzoru służbowego...” 
Samorządność tak, „nieliczenie się z pra-
wem, jak też z zasadami sprawiedliwości 
społecznej” – nie20.

Odrębnym tematem była  działal-
ność Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. 
Na przykład w woj. łomżyńskim działa-
nia zmierzające do jej powołania prowa-
dzone były od początku 1985 r., a stan 
gotowości IRCh-a osiągnęła w czerwcu. 
Ustalono, że zespoły kontrolerów społecz-
nych będą pracować w 8 jednostkach pod-
stawowych, z siedzibą przy instancjach par-
tyjnych. Z wyłonionych 250 kandydatów 

20 APB, Delegatura..., syg. 26/1 i 26/50 (1983). B. Hryniewiecki: Nie�tylko�NIK, „Gazeta Współczesna” nr 286/1984.

stosowne rekomendacje PZPR, ZSL i SD 
uzyskały 224 osoby, formalnie potwierdzo-
ne uchwałą WRN. O skuteczność kontroli 
miał zadbać nowo utworzony, czteroosobo-
wy oddział wojewódzki NIK. „Robotniczo-
-chłopski trzon” stanowił 76% wszystkich 
224 kontrolerów, partyjni wypełnili nie-
mal połowę składu osobowego (49%), zet-
eselowcy – 13%, a członkowie SD – 5%. 
Zadbano także o udział kobiet (24%) i zor-
ganizowanej młodzieży (11%).

Przez 3 lata łomżyńska IRCh-a przepro-
wadziła 218 kontroli, głównie w placów-
kach handlu wewnętrznego. Zajmowano 
się – jak w całej Polsce – także rozdziałem 
mieszkań komunalnych i spółdzielczych, 
inwestycjami oświatowymi, skupem bu-
raków, obrotem papieru w handlu i zakła-
dach pracy, dystrybucją benzyny. W woj. 
białostockim do końca 1985 r. powołano 
aż 790 kontrolerów społecznych (robot-
nicy i chłopi – 67%, partyjni – 48%, kobie-
ty – 11%). Oceniano ich systematycznie, 
wyrażano zadowolenie, podziękowanie. 
W Suwałkach zebrano ekipę 435 kontrole-
rów społecznych (77% robotnicy i chłopi, 
partyjni – 54%, kobiety – 14%).

Wybrane wskaźniki i sprawozdania 
z działalności Inspekcji Robotniczo-  
-Chłopskiej skłaniają do wyciągnięcia 
wniosku, że była to akcja starannie wy-
reżyserowana, „dowartościowana” pro-
pagandowo, mająca na celu wychwycenie 
głównie indywidualnych przypadków ła-
mania obowiązujących praw, w praktyce 
często konfliktująca społeczności lokal-
ne. Narzucony Najwyższej Izbie Kontroli 
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patronat nad IRCh-ą spowodował zmiany 
organizacyjne w białostockiej delegaturze 
NIK oraz wzrost wskaźników statystycz-
nych, przybyło etatów (w tym od marca 
1985  r. 3 wicedyrektorów: Mikołaj 
Hapunik, Cecylia Jankowska, Tadeusz 
Zamaro). Zwiększyła się liczba kontroli, 
a także zebrań, wyjazdów itp. Na przy-
kład w latach 1985–1987 pracownicy oma-
wianej delegatury wzięli „udział łącznie 
w 229 ważniejszych konferencjach, posie-
dzeniach, naradach oraz innych istotnych 
i ważnych czynnościach”21. 

Białostocka delegatura w III RP
W działalności Delegatury w  latach 
1989–2006 nastąpiło upodobnianie 
do wzorca typowego dla całej III Rzeczy-
pospolitej, do czego przyczyniły się: nowa 
ustawa o  Najwyższej Izbie Kontroli 
z 23 grudnia 1994 r., dynamiczne kierow-
nictwo centralne, wymiana pokoleniowa 
kadr. Opinie o białostockich kontrolerach 
kształtowały już głównie nie gremia par-
tyjne, a dziennikarze i samorządowcy. 

Sposób funkcjonowania Delegatury 
NIK w Białymstoku po 1989 roku22 ewo-
luował w zależności od zmieniających się 
przepisów prawa i wdrażanych reform 

21 APB, Inspekcja Robotniczo-Chłopska, syg. 1/2/05, 1/3/05, 2/1/05, 3/1/05. Przykładem może być skarga 
z gminy Czyże (woj. białostockie) na sprzedawczynię, która utajniła dostawę dwóch kotłów do gotowania 
bielizny, oraz na jej męża, który znajdując się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu używał „słów nie-
nadających się do powtórzenia”.

22 Historia Delegatury NIK w Białymstoku była już prezentowana na łamach „Kontroli Państwowej”, patrz.  
A. Cz. Dobroński, op. cit. oraz K. Gołębiewski: Po�przemianach, tamże, s. 192-194. W okresie międzywojen-
nym Najwyższa Izba Kontroli (do 1921 roku Najwyższa Izba Kontroli Państwa) nie dysponowała placówką 
w Białymstoku (Okręgową Izbą Kontroli), patrz: Spis�urzędów�i�instytucyj�państwowych�Rzeczypospolitej�
Polskiej, Poznań 1936, str. 7 (w zasobach Wielkopolskiej Biblioteki cyfrowej: www.wbc.poznan.pl).

23 Ustawa z 8.10.1980 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. nr 22 poz. 82, ze zm.).
24 Ustawa z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.).
25 Statuty nadane uchwałami Prezydium Sejmu z 17.12.1980 (z 5 zmianami z lat 1983, 1989, 1991 i 1992) 

i z 29.8.1995 (ze zmianą z 1996 r.) oraz zarządzeniami Marszałka Sejmu 12.9.2001 i z 26.8.2011. 

ustrojowych i administracyjnych. Do końca 
1998 roku terytorialny zakres jej działa-
nia obejmował województwa białostockie, 
łomżyńskie i suwalskie, a od 1999 roku 
obejmuje województwo podlaskie (obszar 
nieco mniejszy). Ulegały też zmianom za-
sady i tryb prowadzenia kontroli. W nowej 
rzeczywistości ustrojowej regulowały 
je przepisy rangi ustawowej: do 18 sierpnia 
1995 r. ustawa z 8 października 1980 r.23, 
a następnie ustawa z 23 grudnia 1994 r.24, 
istotnie zmieniona 2 czerwca 2012 r., a za-
rządzenia i pisma okólne Prezesa NIK 
co do zasady tylko precyzowały obowiązki 
kontrolerów. Szczegółowe zadania i kom-
petencje delegatury w strukturze NIK 
określały zaś kolejne statuty NIK25 i za-
rządzenia Prezesa NIK, jak też wytyczne 
dyrektora generalnego NIK. 

Rozszerzał się też zakres podawanych 
do wiadomości publicznej wyników kon-
troli, czyli głównego efektu pracy delegatury. 
Od 2007 roku wyniki wszystkich kontroli 
jednostkowych zamieszczane są na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Najwyższej 
Izby Kontroli. Zawiera on dane o 357 tema-
tach kontroli, w których realizacji uczest-
niczyła Delegatura NIK w Białymsto-
ku (począwszy od kontroli budżetowej 
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Pamiątkowe zdjęcie pracowników Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku, wicedyrektor Agata Ciupa (siedzi druga z prawej), 
wicedyrektor Robert Skwarko (stoi ósmy z prawej). Fot. Archiwum Delegatury NIK w Białymstoku
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za 2006 rok), w tym informacje o wyni-
kach kontroli, skróty prasowe, wystąpie-
nia pokontrolne, protokoły kontroli (tylko 
z 2007 roku)26. O wynikach wcześniejszych 
kontroli jednostkowych informowani byli 
tylko kontrolowani, natomiast obywate-
le otrzymywali jedynie zbiorcze informa-
cje, dotyczące zwykle kontroli ogólnokra-
jowych, nie zaś lokalnych lub doraźnych. 
Od 2010 ro ku w delegaturze działa pełno-
mocnik ds. kontaktów z prasą, informujący 
dziennikarzy o ukazujących się informacjach 
o wynikach kontroli, w których uczestni-
czyła jednostka.

W latach 1996–2018 (objętych sprawoz-
dawczością w systemie Pilot) delegatu-
ra przeprowadziła łącznie 3801 kontroli 
jednostkowych w 916 tematach kontrol-
nych. Ich liczba w poszczególnych latach 
była zróżnicowana: w latach 1996–1999 
przeprowadzano średnio ok. 265 kontroli 
rocznie, a następnie zmalała do ok. 210 
w latach 2000–2003 i ok. 130 w latach 
2004–2017 (w 2018 r. – 105 kontroli). 
Zwiększone natężenie kont roli przed 2004 
rokiem wiązało się głównie z badaniem 
wdrażania reform ustrojowych państwa, 
zainicjowanych w 1999 roku oraz przy-
gotowań do wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Na potrzebę zintensyfiko-
wania kont roli państwowej w tym zakresie 
zwrócił uwagę Sejm w uchwale z 20 stycz-
nia 2000 roku27. Wpływ na spadek liczby 
kontroli miały zaś przekształcenia admi-
nistracji publicznej (mniejsza liczba wo-
jewództw, likwidacja części urzędów), 

26 Stan na 10.12.2018.
27 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.1.2000 w sprawie wzmocnienia kontroli państwowej prowa-

dzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (M.P. nr 2 poz. 10).

jak też zmiany w sposobie planowania 
kontroli. 

Profil badań kontrolnych
Tematyka kontroli również ewoluowa-
ła: o ile w pierwszej połowie lat 90. XX 
wieku przeważały kontrole znacznego 
jeszcze sektora państwowego, dotyczą-
ce m.in. kondycji gospodarczej przed-
siębiorstw i spółek państwowych, to na-
stępnie istotnie wzrosła liczba kontro-
li sektora samorządowego, w związku 
ze zwiększeniem roli i zadań przypisanych 
samorządowi terytorialnemu. W latach 
1999–2003 dominowały kontrole reform 
i przekształceń ustrojowych i administra-
cyjnych oraz przygotowań do przystąpienia 
do Unii Europejskiej, jak też wykorzysta-
nia funduszy preakcesyjnych. Corocznie 
prowadzono kontrole budżetowe i około-
budżetowe, stosunkowo często sprawdza-
no również realizację zadań publicznych 
w zakresie oświaty, pomocy społecznej, 
ochrony zdrowia, planowania przestrzen-
nego, gospodarki odpadami czy ochrony 
zwierząt. Kontrolowano też przygotowanie 
do wykorzystania lub przyznawanie środ-
ków unijnych beneficjentom w kolejnych 
perspektywach finansowych 2004–2007, 
2007–2013 i 2014–2020. Zmieniało się 
zarazem rozłożenie akcentów kontroli. 
Po wejściu Polski do UE widoczna była ten-
dencja, aby badać raczej skuteczność wy-
konania zadań publicznych niż poprawność 
formalną działań organizacyjno-admini-
stracyjnych i gospodarki finansowej.
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Wśród realizowanych przez delegaturę 
kontroli w latach 1996–2018 dominowały 
tzw. kontrole centralne (głównie ogólno-
polskie), koordynowane przez inne jed-
nostki NIK (departamenty w Warszawie 
lub pozostałe delegatury). Również dele-
gatura w Białymstoku pełniła rolę koor-
dynatora w 77 kontrolach ogólnopolskich, 
przeprowadziła także 85 kontroli realizo-
wanych tylko na obszarze jej właściwości 
i obejmujących tematykę lokalną lub re-
gionalną. 

W kontrolach uczestniczyły w razie 
potrzeby inne wyspecjalizowane orga-
ny kontroli (pod kierownictwem NIK), 
jak np. inspektoraty nadzoru budowla-
nego, inspekcji weterynaryjnej, inspekcji 
drogowej, Państwowej Inspekcji Pracy. 

Przedstawiciele delegatury po wstąpie-
niu Polski do UE brali też udział jako obser-
watorzy w niektórych kontrolach, prowa-
dzonych na terenie Polski przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy.

Efektem kontroli, oprócz ustaleń pre-
zentowanych w informacjach o wynikach 
kontroli i wystąpieniach pokontrolnych 
(do czerwca 2012 r. także w protokołach 
kontroli), były także wnioski o zmianę obo-
wiązującego prawa (zamieszczane w infor-
macjach o wynikach kontroli). W latach 
2004–2017 sformułowano – po kontro-
lach koordynowanych przez delegaturę 
– 30 tzw. wniosków de lege ferenda, tj. pro-
pozycji zmian w przepisach. Część z nich 
była omawiana z udziałem przedstawi-
cieli delegatury na posiedzeniach właści-
wych komisji sejmowych, a zrealizowanych 

28 Kontrole P/95/202 i P/05/120 zaplanowane i zrealizowane przez delegaturę, obejmujące Białowieski Park 
Narodowy oraz trzy Nadleśnictwa (Białowieża, Browsk i Hajnówka) i pięć gmin z terenu Puszczy.

(uwzględnionych w prawodawstwie) zo-
stało sześć wniosków, w szczególności 
dotyczących: funkcjonowania Biuletynu 
Informacji Publicznej, jawności danych 
budżetowych, zasad finansowania i pro-
wadzenia badań naukowych, sprzyjających 
ich ukierunkowaniu na projekty możliwe 
do wykorzystania w gospodarce czy też po-
szerzenia katalogu zadań, obejmowanych 
gminnym programem opieki nad bezdom-
nymi zwierzętami oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt.

Głośne kontrole
Puszcza Białowieska

Kontrole wpływu działalności gospodar-
czej i inwestycji na stan ochrony środo-
wiska Puszczy Białowieskiej oraz wpły-
wu działalności gospodarczej na stan 
śro dowiska Puszczy Białowieskiej28 
delegatura przeprowadziła równole-
gle z Komitetem Kontroli Państwowej 
Re pu bliki Białorusi (kontrolującym in-
stytucje białoruskie), przy czym kon-
trola z 1995 r. była pierwszą od wielu 
lat podejmowaną przez NIK kontro-
lą międzynarodową. Obie kontrole 
wykazały brak współpracy ze służ-
bami Republiki Białorusi, odpowie-
dzialnymi za gospodarkę i ochronę 
przyrody białoruskiej części Puszczy 
Białowieskiej, jak też brak wspólnych 
polsko-białoruskich programów na-
ukowo-badawczych, warunkujących 
wdrożenie jednolitej na terenie całej 
puszczy gospodarki leśnej i ochronnej. 
Prowadzona jest po obu stronach granicy 
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odmiennymi metodami (z doniesień 
prasowych wynika, że jest tak nadal). 

W szczególności po stronie białoruskiej 
Park Narodowy Białowieżskaja Puszcza 
obejmuje cały obszar puszczy, zaś po stro-
nie polskiej Białowieski Park Narodowy 
obejmuje ok. 1/6 obszaru polskiej części 
puszczy, a reszta pozostaje w zarządzie 
trzech nadleśnictw. 

W ocenie NIK w latach 1995–2005 na-
stępowała sukcesywna, choć zbyt powolna 
poprawa działalności w zakresie gospodarki 
leśnej i łowieckiej oraz wykonania zadań 
ochronnych. Negatywnie oceniono niezre-
alizowanie przez Ministerstwo Środowiska 

29 Kontrola P/13/135 koordynowana przez Delegaturę (przeprowadzona w Ministerstwie Środowiska, Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Nadleśnictwach Białowieża, Browsk i Hajnówka).

głównego wniosku z kontroli P/95/202, 
tj. powołania zespołu naukowców i prakty-
ków leśników, który opracowałby kierunki 
działań służących prowadzeniu jednoli-
tej gospodarki leśnej na terenie Puszczy 
Białowieskiej, jak również i to, że objęte 
ochroną obiekty nie miały zatwierdzo-
nych planów ochrony i jednolitych zasad 
ich sporządzania.

Z kontroli tworzenia i realizacji pla-
nów urządzenia lasu na terenie Puszczy 
Białowieskiej29 wynika, że podejmowa-
no działania dla wzmocnienia ochrony 
zasobów przyrodniczych Puszczy Biało-
wieskiej. Minister Środowiska zmniejszył 
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Kierownictwo Delegatury NIK w Białymstoku, od prawej: wicedyrektor Agata Ciupa, dyrektor  
Barbara Chilińska i wicedyrektor Robert Skwarko, grudzień 2018 r.
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od 2011 roku o 2/3 rozmiar pozyskania 
drewna w trzech nadleśnictwach z tere-
nu puszczy, a od października 2012 roku 
wyłączył z użytkowania część drzewo-
stanów i ograniczył intensywność po-
zyskania drewna. Ustalenia te (zawarte 
w planach urządzenia lasu wymienionych 
nadleśnictw na lata 2012–2021) były kom-
promisem między oczekiwaniami orga-
nizacji ekologicznych i innych użytkow-
ników lasu, w tym leśników, przedsię-
biorców i społeczności lokalnej. Jednak 
nie zapewniono ochrony wszystkim cen-
nym przyrodniczo drzewostanom Puszczy 
Białowieskiej, zwłaszcza ponadstuletnim, 

30 Kontrola ogólnopolska P/95/095 koordynowana przez Departament Zdrowia NIK.
31 Stwierdzono też takie przypadki w dwóch szpitalach w Warszawie.

w których na lata 2012–2021 zaplanowano 
zadania gospodarcze (cięcia przedrębne 
i rębne). Stwarza to zagrożenie wycinania 
najstarszych zasobów, wynikające nie tylko 
z nieprecyzyjnych i ogólnikowych zapi-
sów planów, ale też ze stanowiska Lasów 
Państwowych, że wskazówki gospodarcze 
tych planów mają charakter informacyjny, 
kierunkowy i że można je modyfikować. 
Objęte kontrolą nadleśnictwa w większo-
ści przypadków dbały o stan sanitarny 
drzewostanów Puszczy, przestrzegały po-
stanowień planów urządzenia lasu na lata 
2012–2021, a także – zgodnie z zaleceniami 
Ministra Środowiska – wyłączyły więk-
szość drzewostanów ponadstuletnich z za-
biegów gospodarczych. 

NIK zwróciła zarazem uwagę m.in. na 
brak rzetelnej komunikacji między resor-
tem środowiska a społeczeństwem, wyso-
ki koszt opracowania planów urządzenia 
lasów (ok. 4,5 mln zł) czy brak strategii 
lub innych dokumentów dotyczących pro-
wadzenia gospodarki leśnej na terenie całej 
Puszczy Białowieskiej.

Ochrona zdrowia

W czasie kontroli realizacji przez Mini stra 
Zdrowia i Opieki Społecznej oraz woje-
wodów zamówień publicznych w sferze 
ochrony zdrowia w 1995 r. i I półroczu 
1996 r.30 delegatura ujawniła niezgodne 
z prawem zaciągnięcie w 1995 r. przez pięć 
szpitali z Białegostoku i Sokółki31 zobo-
wiązań na zakup wysokospecjalistycznego 
sprzętu medycznego w kwocie 16,6 mln zł. 
Transakcje dokonane były mimo braku 
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Ryszard Walendzik, dyrektor białostockiej dele-
gatury w latach 2005–2009.
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środków na ten cel, a cena sprzętu określa-
na w fakturach znacznie przekraczała rze-
czywistą wartość. Zobowiązania wymie-
nionych szpitali z tego tytułu wraz z odset-
kami przekroczyły na koniec 1996 roku 
25 mln zł. Wierzytelności wobec szpitali 
dostawca odsprzedawał bankom, a ostatni 
z nabywców (głównie Bank Gdański S.A.) 
przedstawił je w urzędzie skarbowym 
w celu skompensowania zobowiązań 
podatkowych. Ustalenia te skutkowały 
odwołaniem dyrektorów wspomnianych 
szpitali i procesami karnymi wobec osób 
odpowiedzialnych za nadużycia. 

Ponadto, efektem kontroli było wpro-
wadzenie w  Ordynacji podatkowej 
przepisu ograniczającego możliwość 

32 Kontrola ogólnopolska P/99/062 koordynowana przez delegaturę.

kompensat podatkowych wierzytelno-
ściami wobec państwowych jednostek 
budżetowych. Sądy cywilne unieważniły 
zaś nielegalne transakcje nabycia apara-
tury medycznej.

Kontrola nabywania aparatury i mate-
riałów laboratoryjnych przez publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej32 wykazała zaś, 
że szpitale zawierały umowy darowizny, 
użyczenia, dzierżawy, najmu i leasingu 
aparatury laboratoryjnej, zobowiązując 
się jednocześnie – na ogół z pominię-
ciem przepisów o zamówieniach pu-
blicznych – do nabywania u dostawcy 
sprzętu lub we wskazanej przez niego 
firmie odczynników i materiałów dia-
gnostycznych w cenach nawet wielekroć 
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Dyrektor delegatury Barbara Chilińska w towarzystwie emerytowanych pracowników Eugeniusza  
Suliby (pierwszy z lewej) oraz Mikołaja Hapunika na wystawie z okazji 95-lecia NIK, Muzeum  
w Ratuszu w Białymstoku, luty 2014 r.
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wyższych od aktualnie oferowanych 
w cennikach lub płaconych przez jed-
nostki, które zakupiły aparaturę za go-
tówkę oraz do regulowania stosunkowo 
wysokiego czynszu najmu lub dzierżawy 
bądź do odpłatnego korzystania z innych 
świadczeń. 

Aparaturę laboratoryjną w większo-
ści (75% skontrolowanych jednostek) 
otrzymano jedynie pozornie nieodpłat-
nie, gdyż jej wartość, często zawyżona, 
wkalkulowana została w koszty świadczeń 
realizowanych przez dostawców. Za pozy-
skaną aparaturę szpitale zobowiązały się 
uiścić ponad 2,5 mln zł, tj. o ok. 0,9 mln zł 

33 Kontrola ogólnopolska P/01/139 koordynowana przez delegaturę.

więcej (o 59,3%) od jej wartości rynkowej 
(około 1,6 mln zł). 

Budowa supermarketów

Kontrola lokalizacji dużych obiektów han-
dlowych (super i hipermarketów)33 ujaw-
niła rażące naruszanie przepisów prawa 
materialnego i procedury administracyjnej 
przy wydawaniu decyzji w sprawie loka-
lizacji i budowy dużych obiektów han-
dlowych, liczne przypadki naruszenia in-
teresów konsumentów oraz niepłacenie 
przez podmioty prowadzące zagranicz-
ne sieci handlowe podatku dochodowego 
od osób prawnych.
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Przedstawiciele delegatury składają wieńce w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, 
Białystok 11 listopada 2014 r.
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Istotne nieprawidłowości stwierdzono 
w ponad 88% skontrolowanych jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Z naruszeniem prawa, w szczególności 
niezgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go, wydano ponad połowę skontrolowa-
nych decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu (lokalizacji dużych 
obiektów handlowych – hipermarketów), 
a także ponad 25% skontrolowanych po-
zwoleń na budowę hipermarketów. Miało 
to zwłaszcza miejsce w miastach i gmi-
nach, w których obowiązki organów ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej 
wykonywali prezydenci miast.

Organy gmin (miast na prawach po-
wiatu) praktycznie nie wykorzystywa-
ły możliwości pobierania opłat z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w wy-
padku ich zbycia pod budowę hipermar-
ketów (tzw. renty planistycznej) głównie 
z tego powodu, że hipermarkety lokowano 
na obszarach, gdzie obowiązywały miejsco-
we plany uchwalone przed 1995 rokiem. 

Brak aktywnej polityki gmin (miast) 
w zakresie przygotowywania terenów 
pod budowę hipermarketów sprzyjał sy-
tuacjom, w których tereny pod te obiek-
ty były wykupywane od osób fizycznych 
po stosunkowo niskich cenach, a następ-
nie (po uzyskaniu zmiany przeznaczenia 
terenu lub decyzji o warunkach zabudo-
wy) odprzedawane po cenach wielokrot-
nie wyższych podmiotom prowadzącym 
zagraniczne sieci handlowe. 

Podmioty prowadzące te sieci, pomi-
mo osiągania względnie wysokiej marży 
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Spotkanie z prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim (w środku) podczas szkolenia pracowników 
delegatury białostockiej, obok dyrektor delegatury Barbara Chilińska i radca prezesa Józef Płoskonka, 
Goławice, 3 grudnia 2014 r. 
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handlowej, wykazywały (poza nielicznymi 
wyjątkami) straty w działalności gospodar-
czej i z tego powodu nie płaciły podatku 
dochodowego od osób prawnych. 

Podjęte we współpracy z Najwyższą Izbą 
Kontroli kontrole Inspekcji Handlowej 
(w 68 hipermarketach) wykazały zaś licz-
ne przypadki naruszenia interesów kon-
sumentów. 

Z tytułu tych naruszeń Inspekcja wy-
mierzyła 89 mandatów karnych i skiero-
wała 48 wniosków o ukaranie za popeł-
nienie wykroczeń.

Melioracje wodne

Kontrola utrzymania melioracji wod-
nych szczegółowych w województwie 

34 Kontrola P/09/122, zaplanowana i zrealizowana przez delegaturę w woj. podlaskim.

podlaskim w latach 2007–2009 (I półr.)34 
wskazała na nieprawidłowe działania za-
równo starostów, jak i zarządów spółek 
wodnych w województwie podlaskim 
związane z utrzymaniem urządzeń melio-
racji wodnych szczegółowych, co powodo-
wało ich znaczną degradację. Starostowie 
nie podejmowali działań wobec właścicie-
li gruntów niewywiązujących się z obo-
wiązku konserwacji wspomnianych urzą-
dzeń, ani nie nadzorowali spółek wodnych, 
które nie realizowały zabiegów konserwa-
cyjnych wynikających z dobrych praktyk 
lub z instrukcji eksploatacyjnych. W efek-
cie stan wielu urządzeń (na 65,3% grun-
tów zmeliorowanych w siedmiu objętych 
kontrolą powiatach) odbiegał od wymagań 
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Wiele kontroli prowadzonych przez delegaturę wywołało szeroki oddźwięk w mediach. Na zdjęciu 
wicedyrektor Robert Skwarko (w środku) i doradca ekonomiczny Tomasz Ambrozik (pierwszy z pra-
wej) w czasie audycji w lokalnej rozgłośni radiowej.
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i nie zapewniał prawidłowej regulacji sto-
sunków wodnych na użytkach rolnych (na-
wodnień i odwodnień).

Na kanwie tej kontroli 19 stycznia 2011 r. 
zorganizowano seminaryjne posiedzenie 
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli: „Rola 
i znaczenie melioracji wodnych w świetle 
współczesnych uwarunkowań”35.

Ochrona przed hałasem

Z kontroli dotyczącej ochrony miesz-
kańców dużych miast przed hałasem36 
wynika, że objęte kontrolą duże mia-
sta podejmowały działania zmierzające 
do zapewnienia mieszkańcom ochrony 
przed hałasem, ale negatywny wpływ 
na terminowość i zakres tych działań 
miało to, że Minister Środowiska nie za-
pewnił należytej implementacji dyrek-
tywy w sprawie hałasu w środowisku 
(2002/49/WE) do prawa krajowego. 

Część uregulowań zaczęła bowiem obo-
wiązywać po terminie sporządzenia pierw-
szych map akustycznych, co przesunęło 
w czasie zarówno opracowanie tych map 
i programów ochrony środowiska przed ha-
łasem, jak i realizację tych programów. 
Złagodzenie przez Ministra Środowiska 
w październiku 2012 r. dopuszczalnych dłu-
gookresowych poziomów hałasu radykalnie 
ograniczyło zaś zasięg terenów, na których 
hałas przekraczał ten poziom i spowodowało 
istotne zmniejszenie liczby mieszkańców 
objętych ochroną. Doprowadziło to do rezy-
gnacji z części działań ochronnych, których 
realizację już podjęto lub planowano podjąć.

35 Nr 1/2011 specjalny „Kontroli Państwowej”.
36 Kontrola ogólnopolska P/13/134 koordynowana przez delegaturę.
37 Kontrola ogólnopolska P/15/065 koordynowana przez delegaturę.

Opieka okołoporodowa

Kontrola opieki okołoporodowej na od-
działach położniczych37 pozwoliła ujawnić 
powszechne naruszanie przepisów normu-
jących standardy opieki okołoporodowej. 
Poród prawie co drugiej pacjentki kończył 
się bowiem cesarskim cięciem, które po-
winno być wykonywane tylko w medycznie 
uzasadnionych przypadkach. 

Wykonywano także inne zabiegi mające 
na celu przyspieszenie porodu, zaś w licz-
nych przypadkach noworodki karmiono 
sztucznym mlekiem. W wielu oddzia-
łach nie zagwarantowano rodzącym in-
tymności i godności podczas udzielania 
świadczeń. 

Większość oddziałów nie dysponowała 
wymaganym sprzętem, a ich obsada ka-
drowa była niewystarczająca. 

Wyniki kontroli odbiły się szerokim 
echem w środkach masowego przekazu, 
zaś organizacje pozarządowe wskazywały 
na trafność ocen i istotność ustaleń kon-
troli. NIK wnioskowała m.in. o zmiany 
legislacyjne przez wprowadzenie wy-
mogu takiej organizacji pracy aneste-
zjologów, aby w razie konieczności było 
możliwe natychmiastowe znieczulenie 
pacjentki oraz uregulowań gwarantują-
cych zapewnienie im intymności i godno-
ści na salach porodowych i w gabinetach 
badań. Najwyższa Izba Kontroli wskazała 
też na potrzebę przeprowadzenia kampanii 
informacyjnej o ewentualnych, negatyw-
nych skutkach, jakie może spowodować 
zabieg cesarskiego cięcia.
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Z kontroli wykonywania wybranych 
zadań publicznych przez małe gminy38 
wynikało, że mają one coraz mniejsze 
możliwości realizacji zadań publicznych 
na poziomie pożądanym przez mieszkań-
ców. Odbiegał on często od efektów uzy-
skiwanych w gminach sąsiednich. Jedną 
z zasadniczych przyczyn był niski poziom 
dochodów własnych i wysoki poziom za-
dłużenia, utrudniający zaciąganie nowych 
zobowiązań. 

Duży wpływ na skuteczność realizacji 
zadań mają też niekorzystne zmiany de-
mograficzne.

Na straży prawa
Czasem kontrole ujawniały nieprawidło-
wości rodzące podejrzenie popełnienia 
czynu zabronionego. Wówczas delega-
tura kierowała zawiadomienia (od kilku 
do kilkunastu rocznie) zarówno do rzecz-
ników dyscypliny finansów publicznych 
(razem 201 zawiadomień od 2001 roku), 
jak również do organów ścigania, głównie 
Prokuratury, ale też do urzędów skarbo-
wych, inspektoratów nadzoru budowlane-
go czy Policji (razem 152 zawiadomienia 
od 2000 roku)39. 

Zawiadomienia o przestępstwach 
przeważnie dotyczyły przekroczenia 
uprawnień lub niedopełnienia obowiąz-
ków przez funkcjonariuszy publicznych, 
wyrządzenia znacznej lub wielkiej szkody 
w mieniu, względnie fałszowania doku-
mentów czy nierzetelnego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, zaś zawiadomie-
nia o naruszeniach dyscypliny finansów 

38 Kontrola ogólnopolska P/15/066 koordynowana przez delegaturę.
39 Według danych z rejestrów zawiadomień, prowadzonych przez centralę NIK (stan na 10.12.2018).

publicznych – zwykle przekroczenia za-
kresu upoważnienia przy zaciąganiu zo-
bowiązań lub dokonywaniu wydatków, 
dokonywania wydatków niezgodnie 
z przepisami albo naruszeń przepisów 
o zamówieniach publicznych. Do sku-
teczności tych zawiadomień przywią-
zywano dużą wagę, w szczególności 
przez nawiązanie współpracy i wymia-
nę doświadczeń z organami pełniącymi 
funkcje oskarżycieli. 

Na przykład w 2009 roku szkolenie 
z zakresu dyscypliny finansów publicz-
nych przeprowadził rzecznik dyscypliny 
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Białymstoku, a w latach 2014–2016 
kontrolerzy uczestniczyli w kilku szkole-
niach z prawa karnego i postępowania kar-
nego, zrealizowanych przez Prokuraturę 
Rejonową w Białymstoku oraz Krajową 
Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (w ra-
mach współpracy delegatura przyjęła 
zaś sześciu aplikantów KSSiP na prak-
tyki).

Skok w XXI wiek
W ciągu ostatnich 30 lat warunki pracy 
w delegaturze uległy zasadniczej zmianie. 
Jeszcze w latach 90. XX wieku kontrole-
rzy pisali projekty protokołów i wystąpień 
ołówkiem, a protokoły kontroli były prze-
pisywane na maszynach do pisania przez 
personel biurowy jednostek kontrolo-
wanych. Stopniowo od około 2000 roku 
w wyposażeniu kontrolujących znalazły 
się służbowe laptopy (od ok. 1999 roku), 
drukarki i skanery przenośne (od 2006 
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i od 2012 roku), a także telefony komór-
kowe (od 2013 roku). 

Siedziba delegatury (biurowiec40 z 1951 r.) 
przeszła zaś dwa generalne remonty 
w 2001 roku i w 2009/2010 roku (wów-
czas dobudowano nowe skrzydło budyn-
ku). Prace modernizacyjne na mniejszą 
skalę przeprowadzono też w II połowie 
2017 r., m.in. uruchomiono monitoring 
wizyjny.

Delegatura jest jedną z mniejszych jed-
nostek organizacyjnych NIK. Stan zatrud-
nienia kształtował się po 1989 r. na po-
ziomie ok. 40 osób (ok. 2,5% personelu 
całej NIK, wynoszącego ponad 1600 osób) 
i miał tendencję malejącą. Na koniec 
1997 r. delegatura liczyła 44 pracowni-
ków, zaś obecnie (stan na koniec 2018 r.) 
– 36 osób. 

Po 1989 r. pracowało w niej łącznie około 
100 pracowników. Część z nich odeszła 
na emeryturę (osoby z dyrekcji, kontro-
lerzy, jak też pracownicy obsługi i admi-
nistracji), na przykład dwie pracownice 
gospodarcze, których obowiązki przejęła 
w 2017 r. firma sprzątająca i dozorująca 
siedzibę delegatury. Kilku kontrolerów 
po 2000 roku przeniosło się do innych jed-
nostek NIK w Warszawie i w Krakowie 
(dwóch z nich zostało tam wicedyrekto-
rami) lub zdecydowało się na zatrudnie-
nie poza NIK. 

Nabór nowych kontrolerów początko-
wo odbywał się za pośrednictwem dele-
gatury, niemniej od 2000 roku kandyda-
ci podlegali opiniowaniu (przechodzili 

40 Wybudowany specjalnie dla potrzeb NIK, na wywłaszczonym w tym celu gruncie, oddanym delegaturze 
w trwały zarząd.

41 Podczas urlopu bezpłatnego był m.in. dyrektorem Delegatury ABW w Białymstoku.

rozmowę kwalifikacyjną) przez zespół 
działający w centrali Najwyższej Izby 
Kontroli w  Warszawie. Natomiast 
od 2003 roku nabór kontrolerów pro-
wadzony był w drodze otwartego po-
stępowania kwalifikacyjnego na podsta-
wie publicznego ogłoszenia (na stronie 
internetowej NIK) przez centralę NIK. 
Również awans wewnętrzny (na sta-
nowiska doradców i wicedyrektorów) 
od 2005 r. odbywał się co do zasady 
w drodze konkursu wśród mianowa-
nych pracowników NIK. Od 2006 roku 
także kandydaci do pracy na stanowiskach 
niekontrolerskich podlegali opiniowaniu 
przez odpowiedni zespół w centrali NIK. 

Zmiany następowały także w dyrekcji 
delegatury. Dyrektorami byli: do czerw-
ca 1990 r. Aleksander Młodzianowski; 
od 22 października 1990 r. do 31 sierpnia 
2005 r. Antoni Januchta; od październi-
ka 2005 r. do 1 listopada 2009 r. Ryszard 
Walendzik i od 19 listopada 2012 r. do dziś 
Barbara Chilińska. Pomiędzy kadencja-
mi funkcję p.o. dyrektora pełnili Mikołaj 
Hapunik (w 1990 r.) i Barbara Chilińska 
(w latach 2009–2012). Dyrektorów wspo-
magali jeden lub (od 2001 roku) dwóch wi-
cedyrektorów: Mikołaj Hapunik (do kwiet-
nia 1991 r.), Bazyli Fedeńczuk (do stycznia 
1994 r.), Tadeusz Szołdrowski (od paź-
dziernika 1993 r. do marca 2001 r.), Barbara 
Chilińska (od listopada 2000 r. do grudnia 
2009 r.), Marian Minkiewicz (od czerw-
ca 2001 r. do maja 2014 r., z przerwą 
na urlop bezpłatny w latach 2007–201241), 
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Agata Ciupa (od lutego 2008 r.) i Robert 
Skwarko (od maja 2014 r.). 

Obecne kierownictwo delegatury: Bar-
bara Chilińska ‒ dyrektor, Agata Ciupa 
i Robert Skwarko – wicedyrektorzy objęło 
lub utrzymało dotychczasowe stanowiska 
w wyniku konkursów, rozstrzygniętych 
w lutym 2008 r., w listopadzie 2013 r. 
i w maju 2014 r. 

Warto podkreślić, że zasługi kontro-
lerów delegatury docenił także Prezy-
dent RP, który 29 i 30 stycznia 2014 r. 
(na 95-lecie NIK) przyznał czterem jej 

42 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał doradca ekonomiczny Marek Żukowski, Złoty Krzyż Za-
sługi dyrektor Barbara Chilińska, a Srebrne Krzyże Zasługi wicedyrektor Agata Ciupa i doradca ekonomiczny 
Wojciech Olszewski. MP z 2014 r. poz. 612 i 615. Uroczysta dekoracja w Belwederze odbyła się 20.5.2014. 

43 Jedną osobę odznaczono za wybitne zasługi w kultywowaniu tradycji ruchu ludowego, za osiągnięcia w dzia-
łalności publicznej i na rzecz społeczności lokalnych, a drugą za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i 
suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL. MP z 1999 r. nr 19 poz. 189 i z 2016 r. poz. 541.

wieloletnim pracownikom Krzyże Kawa-
lerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz 
Złote i Srebrne Krzyże Zasługi42 za osią-
gnięcia w podejmowaniu działań z za-
kresu kontroli państwowej i umacnianie 
praworządności.

Ponadto dwie inne osoby (w okresie, 
gdy nie były pracownikami NIK) zo-
stały odznaczone za zasługi w innych 
sferach Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (19 stycznia 1999 r.) 
oraz Krzyżem Wolności i Solidarności43 
(21 marca 2016 r.).
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Reprezentacja delegatury na III Turnieju o Puchar Prezesa NIK w Halowej Piłce Nożnej; drużyna 
zajęła wówczas II miejsce; od lewej: Tomasz Pomian, Marcin Bielawski, Piotr Jurkin, Andrzej Juch-
nicki, Maciej Brzosko, Paweł Tołwiński, Marcin Kiersnowski, Warszawa, czerwiec 2013 r.
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Niemniej, załoga Delegatury NIK 
w Białymstoku angażuje się w życie Izby 
nie tylko przez kontrole. 

Na przykład drużyna delegatury paro-
krotnie brała udział w Turnieju o Puchar 
Prezesa NIK w Halowej Piłce Nożnej, od-
bywającym się w Ośrodku Szkole niowym 
Najwyższej Izby Kontroli w Goła wicach 
i trzykrotnie zajmowała miejsce na podium: 
w 2013 roku – 2 miejsce, w 2014 ro ku 
– 3 i w 2017 roku – 1 miejsce. 

W 2017 roku w delegaturze zainaugu-
rowała działalność zakładowa organiza-
cja Związku Zawodowego Pracowników 
Najwyższej Izby Kontroli.

dr. hab. ADAM CZESŁAW DOBROŃSKI
profesor Uniwersytetu w Białymstoku,
SŁAWOMIR CZARNOW
Delegatura NIK w Białymstoku





Delegatura NIK w Bydgoszczy
Od blisko 70 lat w regionie kujawsko-pomorskim prowadzi działalność Delegatura 
Najwyższej Izby Kontroli z siedzibą w Bydgoszczy1. Przez ten czas, naznaczony  
rów nież dramatycznymi dziejami naszego kraju, ukształtował się etos pracy  
regionalnej kadry kontrolerów. Wieloletnie doskonalenie w wypełnianiu misji  
zawodowej sprawiło, że jednostka ma udział w osiągnięciach całej Izby. Może też 
poszczycić się wybitnymi pracownikami, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój NIK. 
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Udział delegatury w rozwoju 
regionu kujawsko-pomorskiego
LESZEK MURAT

Początki kontroli w regionie 1

Przed II wojną światową kontrola w re-
gionie kujawsko-pomorskim należała 
do właściwości miejscowej Izby Okręgowej 
Kontroli w Poznaniu (mimo tego, że stoli-
cą województwa pomorskiego był Toruń, 
nie zdecydowano się na utworzenie tam 
osobnej izby okręgowej). Siedzibę delega-
tury usytuowano w Bydgoszczy dopiero 
w 1949 r., kiedy ustawą o kontroli pań-
stwowej reaktywowano Najwyższą Izbę 
Kontroli. Delegatura powstała przez prze-
kształcenie działającego przy Prezydium 
Krajowej Rady Narodowej Biura Kontroli, 
które istniało od 1945 r. Nie była jednak 
wprost kontynuatorką Biura, ale nową 
instytucją, która przejęła jego zasoby ka-
drowe. Utworzono wówczas delegatury 
miejscowe w każdym z 14 województw, 

1 Przygotowując artykuł wykorzystano m.in. zasoby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, materiały archi-
walne NIK, monografię: D. Bolikowska, W. Robaczyński: Najwyższa�Izba�Kontroli.�Tradycja�i�współczesność, 
Warszawa 2009; artykuły zamieszczone w „Kontroli Państwowej”: J. Kuligowski: Z�dokumentów�i�z�życia, 
nr 1/2003; Wspomnienie�redakcyjne�Z�żałobnej�karty, „Kontrola Państwowa” nr 3/2004 r.

w tym w województwie pomorskim. 
Od  tego momentu – pomimo zmian 
zachodzących w podziale administra-
cyjnym – siedziba delegatury pozostała 
w Bydgoszczy. Struktura delegatury pod-
legała jednak wielokrotnym przekształce-
niom, co odzwierciedlało ogólne trendy 
ustrojowe, jakie zachodziły w tym okre-
sie. I tak, funkcjonująca od marca 1949 r. 
delegatura miejscowa NIK w Bydgoszczy 
od grudnia 1952 r. istniała jako organ 
Ministerstwa Kontroli Państwowej, aby na-
stępnie od grudnia 1957 r. wrócić do stanu 
pierwotnego. W latach 1976–1981 działała 
pod zmienioną nazwą Okręgowy Urząd 
Kontroli w Bydgoszczy. Właściwością 
obejmowała województwo bydgoskie 
w jego granicach administracyjnych do 
1975 r., bydgoskie, toruńskie i włocławskie 
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w granicach administracyjnych do 1998 r., 
a od 1999 r. – woj. kujawsko-pomorskie.

Pierwszy dokument wytworzony przez 
delegaturę pochodzi z 1 kwietnia 1949 r. 
Jest to protokół z konferencji inspektorów 
(kontrolerów), podczas której szef delega-
tury Feliks Nowakowski omawiał zmia-
ny, jakie zaszły w wyniku wejścia w życie 
ustawy o kontroli państwowej. Głównym 
tematem konferencji było porównanie 
nowo powołanej NIK z jej przedwojenną 
poprzedniczką. Wskazano, że przed II wojną 
światową materiały z kontroli były „często 
chowane i nie wyzyskiwane”, zaś zakres 
kontroli zbyt wąski, jako że ograniczony 
„wyłącznie do kontroli gospodarki pienięż-
nej i materiałowej”. Odtąd przeprowadza-
ne kontrole miały mieć charakter bardziej 
„profilaktyczny”. 

Historia siedziby 
Delegatura przez większy okres swo-
jego istnienia zajmowała okazały budy-
nek położony przy alei Ossolińskich 7. 
Projekt gmachu został opracowany 
około 1927 r. Wzniesiono go w willowej 
dzielnicy Sielanka, która zamykała cen-
trum ówczesnej Bydgoszczy od wschodu. 
W tym czasie nieopodal powstał monu-
mentalny rotundowy kościół połączony 
z gmachem seminarium duchownego 
(zgromadzenia św. Wincentego á Paulo), 
który uczynił z tego miejsca reprezentacyj-
ną część miasta. W latach 30. XX wieku 
budynek zajmował Pomorski Inspektorat 
Okręgowej Straży Granicznej. We wrze-
śniu 1939 r., po mobilizacji, jej 16 pracow-
ników dostało się do niewoli radzieckiej. 
Przeżył tylko jeden, podczas gdy pozostali 
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W sierpniu 2005 r. kontrolerzy wprowadzili się do gmachu przy ul. Wały Jagiellońskie 12.
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zostali zamordowani przez NKWD w la-
sach katyńskich. Szczęśliwie pamięć 
o ich ofierze przetrwała trudne czasy. 
W 1994 r. z inicjatywy dyrektora delega-
tury Jarosława Wenderlicha oraz członków 
Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci 
Walki i Męczeństwa w Bydgoszczy po-
stanowiono przypomnieć to wydarzenie. 
Tablicę z brązu, zaprojektowaną i wyko-
naną przez artystę plastyka Aleksandra 
Dętkosia, umieszczono na elewacji fronto-
wej budynku. Jej odsłonięcia dokonał ów-
czesny wiceprezes NIK Antoni Pietkiewicz 
w obecności pracowników delegatury 
i mieszkańców miasta, w tym 98-letnie-
go Aleksandra Bardadyna, który jako je-
dyny ocalał z zagłady. 

W 1949 r. willa została przejęta przez 
NIK i zaadoptowana na jej potrzeby. Był 
to reprezentacyjny, gustownie urządzony 
obiekt, nieopodal urzędu stanu cywilnego. 
W okazałym holu znajdował się kominek 
oraz antyczne fotele. Takie widoki wręcz 
rozbudzały wyobraźnię. Pewnego dnia 
pracownik delegatury zauważył siedzą-
cych na tych fotelach odświętnie ubraną 
parę, jak się okazało, oczekującą na swoją 
ceremonię ślubną… 

Z biegiem lat uwidaczniały się jednak 
mankamenty gmachu. Z powodu posia-
dania tylko jednego telefonu kontrolerów 
wywoływało się za pomocą korytarzowe-
go echa, zaś korzystanie z potężnego da-
lekopisu wywoływało drgania budynku. 
Okazało się, że jest on niedostoswany 
do potrzeb zmieniającej się szybko tech-
nologii informatycznej. Generalna mo-
dernizacja wiązałaby się tymczasem z po-
ważnymi inwestycjami, z których część 
była utrudniona ze względu na ograniczenia 
konserwatorskie. Z tych m.in. powodów 

kierownictwo delegatury podjęło decyzję 
o zmianie lokalizacji. Rozważano różne 
miejsca, w tym także przeniesienie sie-
dziby do Torunia. 

Ostatecznie zdecydowano się zająć bu-
dynek byłego przedszkola, usytuowany 
przy ul. Wały Jagiellońskie 12, w centrum 
Bydgoszczy, choć nieco oddalony od miej-
skiego zgiełku. Znalazło się tu miejsce za-
równo na obszerny parking, jak i na piękny 
ogród. W sierpniu 2005 r. kontrolerzy 
wprowadzili się do nowych pomieszczeń, 
a samo otwarcie było dużym wydarze-
niem dla miasta, w uroczystości wzię-
li udział m.in. prezydent Bydgoszczy 
Konstanty Dom browicz oraz ks. biskup 
Jan Tyrawa. 

Kontrolerzy
Na podstawie zgromadzonych w archiwach 
materiałów można stwierdzić, że pierw-
sza kadra kontrolerska składała się z trzy-
nastu osób, wraz z szefem delegatury, 
w tym z trzech kobiet. Były one wysoko 
cenione, ponieważ zajmowały czołowe 
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Pamiątkowa tablica umieszczona na elewacji 
poprzedniej siedziby delegatury przy ul. Osso-
lińskich 7; pamięć o ofiarach NKWD przetrwa-
ła dzięki staraniom ówczesnego dyrektora 
Jarosława Wenderlicha oraz Miejskiego Ko-
mitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
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miejsca w prowadzonej wówczas klasyfi-
kacji współzawodnictwa pracy. Nawiasem 
mówiąc, taka forma oceniania kontrolerów 
od samego początku wzbudzała kontrower-
sje, zapewne z powodu powiązania z fun-
duszem nagród. Brakowało szczegółowej 
instrukcji klasyfikowania pracowników, 
narastały wątpliwości co do uzasadniania 
ocen, występowały opóźnienia w poda-
waniu wyników. 

Już na samym początku ujawniły się 
też potrzeby doskonalenia techniki i meto-
dyki kont roli. Za największe mankamenty 
uważano wówczas pośpiech w przygotowy-
waniu kontroli oraz brak ustalonej metody 
badań. Problemom starano się zaradzić 
organizując wewnętrzne wykłady meto-
dologiczne, jak na przykład o dedukcyjnej 
i indukcyjnej metodzie kontroli, czy o ana-
lizie materiałów z kontroli. 

Ponadto przyjęto praktykę omawia-
nia na comiesięcznych odprawach zmian 
w ustawodawstwie, referowanych przez 
wytypowanych kontrolerów. Dużą wagę 
przykładano też do realizacji planów kon-
troli oraz wyuczenia nawyku przestrzega-
nia czasochłonności zadań kontrolnych. 

Pracowników tamtego okresu ciepło 
wspominał w 2003 r. Jerzy Kuligowski 
– emerytowany już wówczas kontroler 
NIK2. Na przykład Annę Robakową zapa-
miętał jako niezwykle dokładnego doradcę 
prawnego, z której fachowości skorzysta-
ło wielu inspektorów. Romuald Jagielski 
zdobył zaś uznanie jako osoba uniwersal-
na, zaangażowana i przyjemna we współ-
pracy, będąca dobrym instruktorem dla 

2 W artykule pt. Z�dokumentów�i�z�życia, op.cit.

młodych. Wybitną osobowością był Julian 
Gnoiński – pracownik delegatury w la-
tach 1950–1953. Podjął jedną z pierw-
szych prób ujęcia w zarysie ważniejszych 
zagadnień teorii kontroli w monografii 
pt.: „Wybrane zagadnienia teorii kontroli” 
wydanej w 1973 r. Skupił się w niej przede 
wszystkim na perspektywie właściwej 
dla teorii organizacji i zarządzania oraz cy-
bernetyki (nawet posłużył się pojęciem 
cybernetyzacja kontroli). Julian Gnoiński 
nawoływał do podjęcia działań zmierza-
jących do naukowego opracowania pod-
stawowych pojęć dotyczących kontroli. 
Uważał, że NIK „powinna być głównym 
inspiratorem i rzecznikiem rozwoju myśli 
naukowej i praktycznej w zakresie kon-
troli w naszym kraju”. Szczególnie cenne 
są dokonane przez niego systematyki form 
działania kontrolnego, kryteriów kontroli, 
a także wyznaczeń. 

Na koniec 1989 roku delegatura zatrud-
niała 56 osób. W okresie przełomu do-
szło – jak w wielu instytucjach publicz-
nych – do znacznych zmian kadrowych. 
W 1990 r. połowa osób straciła pracę 
(17 z powodu likwidacji Oddziału do spraw 
Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej), a na ich 
miejsce zatrudniono 8 nowych pracow-
ników. Taki stan kadr pozostawał w na-
stępnych latach w zasadzie bez większych 
zmian. Obecnie, w 2018 r., w delegaturze 
jest zatrudnionych 41 kontrolerów. 

Przemiany ustrojowo-gospodarcze były 
też okresem, kiedy kontrolerzy stali się 
„milionerami” – zarabiali blisko 2 mln zł 
miesięcznie (1990 r.). 
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Dyrektorzy
Na kierunek rozwoju delegatury znaczny 
wpływ wywarli jej dyrektorzy. Z dokumen-
tacji archiwalnej wynika, że pierwszym 
był Feliks Nowakowski, który tytułował 
się „Obywatelem Szefem Dele gatury”. 
W 1951 r. zastąpił go Jan Dziedzic specja-
lizujący się w leśnictwie (zdobył wykształ-
cenie na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego oraz doświad-
czenie jako inspektor w Dyrekcji Lasów 
Państwowych w  Toruniu). W  latach 
1958–1972 delegaturą kierował Tadeusz 
Sołodkowski – absolwent Szkoły Głównej 
Planowania i Statystyki w Warszawie 
(obecnie Szkoła Główna Handlowa). Był 
kontrolerem łącznie przez trzydzieści lat. 
Wspominany jako sympatyczny, umiejący 
sprawnie organizować pracę, „choć czasem 
miał ostre i twarde spojrzenie, ale czasem 
też kiedy go coś rozbawiło śmiał się ser-
decznie i zaraźliwie całym sobą”3. Podobnie 
jak Julian Gnoiński, propagował nauko-
we podejście do kontroli. W 1972 r. trafił 
do centrali, gdzie pełnił m.in. funkcję redak-
tora naczelnego „Kontroli Państwowej”. 
Dużą wagę przykładał do przydatności 
praktycznej tego czasopisma i dzięki niemu 
przez kilka lat ukazywały się dodatkowe 
numery szkoleniowe. Odszedł na emerytu-
rę w 1985 r. jako dyrektor Departamentu 
Koordynacji i Analiz NIK. 

Tadeusza Sołodkowskiego zastąpił 
Czesław Dobrowolski, pełniący tę funkcję 
do 1986 r. Był absolwentem Uniwer sytetu 
Mikołaja Kopernika w Toru niu i – po-
dobnie jak poprzednik – pracował jako 

3 Wspomnienie redakcyjne: Z�żałobnej�karty, op.cit.

kontroler przez wiele lat (blisko czterdzie-
ści). Kolejny dyrektor – Roman Bąk ukoń-
czył Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu, 
a przed przybyciem do delegatury prze-
bywał przez cztery lata na placówce dy-
plomatycznej w Sofii. 

W 1992 r. na ponad dwadzieścia lat kie-
rownictwo przejął Jarosław Wenderlich, 
który otworzył nowy rozdział w dziejach de-
legatury. Bez przesady można powiedzieć, 
że współtworzył historię całego regionu. 

W latach 80. aktywnie działał w Soli-
darności, współzałożył Prymasowski Ko-
mitet Pomocy Osobom Pozbawionym 
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Tadeusz Sołodkowski, dyrektor bydgoskiej 
delegatury w latach 1958–1972; póżniej m.in. 
redaktor naczelny „Kontroli Państwowej”. 



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 45 

Delegatura NIK w Bydgoszczy

Wolności i Ich Rodzinom. Angażował 
się w organizację Mszy za Ojczyznę 
oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. 
Redagował i kolportował wydawnictwa 
drugiego obiegu. Był wielokrotnie szy-
kanowany przez władze komunistycz-
ne. W III RP odznaczony m.in. Krzyżem 
Kawa lerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Wolności i Solidarności oraz Krzyżem 
Semper Fidelis. Dla kontrolerów sta-
nowił wzór postępowania. Był prawym 
i życzliwym człowiekiem. Przyznawał 
pracownikom prawo do błędu, pomył-
ki i dawał drugą szansę. Nie unikał przy 
tym trudnych kontroli, co przysporzyło 
mu wiele kłopotów. W połowie lat 90. 
nieznani sprawcy spalili jego domek let-
niskowy. Uważał to za zemstę związaną 
ze swoją działalnością zawodową, ale po-
zostawał nieugięty, i to nawet w obliczu 
nacisków parlamentarnych, aby go odwo-
łać. Pomysłem Jarosława Wenderlicha 
było zorganizowanie kontrolerów w czte-
ry zespoły tematyczne: budżetowy, 

budownictwa, zdrowia i oświaty oraz ban-
kowy. Szczególnie zaangażował się w kon-
trole banków, a z czasem wyspecjalizował 
delegaturę w tej tematyce. Jedną z naj-
głośniejszych kontroli przeprowadzono 
w Bydgoskim Banku Komunalnym. Błędy 
w zarządzaniu spowodowały tam straty 
sięgające kilkuset miliardów starych zło-
tych, które następnie doprowadziły bank 
do upadku. We włocławskim oddziale 
PKO BP wykryto zaś nieprawidłowości 
przy budowie siedziby – zakupów doko-
nywano za pomocą fikcyjnej spółki. 

Od 2014 r. kierownictwo nad delegaturą 
sprawuje Barbara Antkiewicz. Jest absol-
wentką Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Krajowej Szkoły Administracji Pu bli cznej, 
posiada uprawnienia audytora wewnętrz-
nego i księgowego. Dobrze zna praktycz-
ną stronę zawodu kontrolera – przeszła 
wszystkie szczeble kariery kontrolerskiej, 
zaczynając od stanowiska młodszego in-
spektora. Kontynuuje tradycje delegatu-
ry, skupiając się na kontrolach szczególnie 
ważnych dla regionu. 

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski (w środku) w towarzystwie nowej dyrektor delegatury Barbary 
Antkiewicz i jej poprzednika Jarosława Wenderlicha; Bydgoszcz, 23 stycznia 2014 r.
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Fot. Artur Gackowski
Pracownicy Delegatury NIK w Bydgoszczy, dyrektor delegatury Barbara Antkiewicz (siedzi czwarta z lewej), wicedyrektor Jarosław Słaby, (stoi, dziewiąty 
z prawej), Bydgoszcz, 11 marca 2014 r.
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Podejmowane kontrole
Sprawy samorządowe

W ostatnich dwudziestu latach delegatu-
ra podejmowała wiele ważnych kontroli. 
Zaintere s owania i fachowość kontrolerów 
miały duże znaczenie przy doborze te-
matów oraz sprawności przeprowadzenia 
kontroli. Najwięcej kontroli, szczególnie 
ważnych dla społeczności lokalnej, do-
tyczyło spraw szczebla samorządowego,  
n.p. zbadano dysponowanie majątkiem 
komunalnym, w tym remontowanie ko-
munalnych budynków mieszkalnych, oce-
niono powiązania wybranych jednoosobo-
wych spółek komunalnych z budżetami 
gmin, zweryfikowano poprawność działań 
promocyjnych miast na prawach powiatu. 

Do najciekawszych należała kontrola 
z 2001 r. gospodarowania stałymi odpada-
mi komunalnymi przez jednostki samorzą-
du terytorialnego. Zaalarmowano wówczas 
opinię, że trzy czwarte objętych badaniem 
gmin nie posiadało programów ochrony 
środowiska, natomiast selektywną zbiórkę 
odpadów i ich segregację w miejscu składo-
wania prowadziła zaledwie co dziewiąta. 
Eksploatowane składowiska w większości 
nie spełniały wówczas wymogów ochrony 
środowiska. Ponadto gminy nie podejmo-
wały skutecznych działań na rzecz zapo-
biegania powstawaniu dzikich wysypisk 
oraz ich likwidacji. 

Interesujące były też wyniki kontroli z lat 
2009–2010 dotyczących gospodarowania 
mieniem przez związki międzygminne. 
Choć sformułowano ocenę pozytywną, 
to stwierdzono liczne nieprawidłowości, 
takie jak nieprzestrzeganie zasad prawi-
dłowej gospodarki w obrocie i zarządzaniu 
mieniem, czy nieprawidłowe przeprowa-
dzenie inwentaryzacji mienia. 

Poza tym warte zauważenia są kilkakrot-
ne kontrole jednej z najważniejszych inwe-
stycji w regionie – budowy oraz działalności 
Opery Nova w Bydgoszczy. Ujawniono 
m.in. braki podstawowych dokumentów 
niezbędnych do finansowania tej inwe-
stycji z budżetu państwa. Kontrolerzy 
zwrócili uwagę na brak akceptacji dys-
ponenta środków budżetowych dla re-
alizowanych od 1973 r. prac. Co więcej, 
stwierdzono, że część budynku stała się 
zbędna, a na jej realizację wydatkowano 
ponad 5 mln zł. 

Delegaturę interesowała dostępność pu-
blicznego transportu zbiorowego dla osób 
niepełnosprawnych w miastach na prawach 
powiatu, czy też duże regionalne przedsię-
wzięcia inwestycyjne: przebudowa drogi 
krajowej nr 91 w granicach administracyj-
nych miasta Włocławek oraz budowa sys-
temu publicznego transportu zbiorowego 
na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 
Metropolitalnego. Były to trudne kontro-
le, wymagające wiedzy specjalistycznej. 
Nieprawidłowości stwierdzone przy prze-
budowie drogi krajowej nr 91 uzasadnia-
ły negatywną ocenę działań inwestora. 
Dopuszczono się ich zarówno na etapie 
przygotowania inwestycji, jak i jej wyko-
nania oraz finansowania. 

Działania niezgodne z prawem i zasa-
dami należytego zarządzania finansa-
mi miały zasadniczy negatywny wpływ 
na  prawidłowość, sprawność i  sku-
teczność przeprowadzenia inwestycji, 
co w konsekwencji spowodowało zwięk-
szenie kosztów jej realizacji i utratę czę-
ści dofinansowania ze środków euro-
pejskich w łącznej kwocie 42 mln zł. 
Wyniki tej kontroli odbiły się szerokim 
echem w mediach, podobnie jak ustalenia 
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kontroli dostępności publicznego transpor-
tu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych 
w miastach na prawach powiatu. Kontrola 
ta ujawniła, że w żadnym z 10 skontro-
lowanych miast nie zapewniono osobom 
niepełnosprawnym możliwości korzysta-
nia z publicznego transportu zbiorowego 
na takim poziomie, z jakiego korzystają 
osoby w pełni sprawne. 

Delegatura zabrała też głos w sprawie 
jednego z najważniejszych przedsięwzięć 
regionalnych ostatnich lat – budowy sys-
temu publicznego transportu zbiorowego 
na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 
Metropolitalnego (B-TOM). Kontrola wy-
kazała, że poprawiło się skomunikowanie 
Bydgoszczy i Torunia – dwóch najwięk-
szych miast województwa, unowocześnio-
no tabor szynowy, o jedną trzecią skrócił się 
czas przejazdu pociągiem pomiędzy tymi 
miastami, a koszt podróży transportem pu-
blicznym był znacznie niższy od przejazdu 
prywatnym samochodem. Równocześnie 
kontrolerzy zidentyfikowali największe 
problemy w realizacji założeń istotnych 
dla integracji i atrakcyjności transportu 
publicznego. Wciąż brakowało wspólnej 
taryfy biletowej, cyklicznego ruchu po-
ciągów między Bydgoszczą a Toruniem 
oraz jednolitych rozwiązań technicznych 
na peronach kolejowych.

Finanse i bankowość

Delegatura pozostawała również aktyw-
na w kontrolowaniu sfery finansów pu-
blicznych oraz bankowości. Na przykład 
zbadano bezpieczeństwo środków budże-
towych lokowanych w bankach, banko-
wą obsługę budżetu województwa i po-
wiatu, czy też wykorzystanie środków 
publicznych Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do 
oprocentowania bankowych kredytów in-
westycyjnych na rzecz rolnictwa. Interesu-
jące kontrole dotyczyły opodatkowania po-
datkiem dochodowym od osób fizycznych 
odpłatnego zbycia nieruchomości i związa-
nych z nimi praw majątkowych oraz wspie-
rania przedsiębiorczości przez regionalne 
fundusze poręczeniowe i pożyczkowe. 

Przeprowadzona w 2010 r. kontrola 
bankowej obsługi wybranych jednostek 
samorządu terytorialnego ujawniła na przy-
kład, że pomimo zgodnego z przeznacze-
niem wykorzystania środków finansowych 
z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emi-
sji obligacji komunalnych, występowały 
nieprawidłowości związane z przetargami 
na wybór banku do obsługi budżetu gminy 
oraz banku kredytującego. Zdarzały się 
przypadki zawierania umów z bankiem 
na obsługę budżetu gminy z pominięciem 
podległych jej jednostek organizacyjnych 
i ponoszenia z tego tytułu dodatkowych, 
nieuzasadnionych kosztów. Kontrolerzy 
zarzucili też samorządom brak gospodarno-
ści w czasie pozyskiwania dochodów wła-
snych gminy z oprocentowania zakładanych 
lokat. Natomiast kontrola z przełomu lat 
2011/2012 pt.: „Zarządzanie przez Agencję 
Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa dopła-
tami do oprocentowania preferencyjnych 
kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnic-
twa” pozwoliła stwierdzić znaczną popra-
wę w funkcjonowaniu Agencji. Na ocenę 
pozytywną zasługiwały m.in. wybór ban-
ków współpracujących z ARiMR oraz ter-
minowość przekazywania bankom dopłat 
do oprocentowania. Pomimo tego zwróco-
no uwagę na brak rzetelności przeprowa-
dzanych tam kontroli. W blisko połowie 
skontrolowanych banków stwierdzono 
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uchybienia i nieprawidłowości zarówno 
dotyczące przestrzegania procedur i wa-
runków obowiązujących przy udzielaniu 
kredytów preferencyjnych, jak i w trak-
cie realizacji zadań inwestycyjnych finan-
sowanych tymi kredytami. Szczególnie 
rażącym przypadkiem było stosowa-
nie dopłat do oprocentowania kredytu 
na zakup użytków rolnych w celu wnie-
sienia ich jako wkładu do rolniczej spół-
dzielni produkcyjnej. 

Środowisko bankowe z zainteresowa-
niem odniosło się do wyników kontroli 
wspierania przedsiębiorczości przez re-
gionalne fundusze poręczeniowe i pożycz-
kowe (2016–2017). Służyła ona zbadaniu 
jaka jest skuteczność wspierania przedsię-
biorców, którzy mają utrudniony dostęp 
do kapitału. Stwierdzono, że wspieranie 
przedsiębiorczości przez regionalne fundu-
sze poręczeniowe i pożyczkowe może być 
bardziej efektywne i skuteczne. Przy po-
siadanym kapitale fundusze mogły udzie-
lić znacznie więcej poręczeń i pożyczek, 
ponieważ pożyczkowe wykorzystywały 
kapitał przeciętnie w 59%, a poręczenio-
we – w 79%. 

W 2013 r. kontrolerzy podjęli się zba-
dania prawidłowości opodatkowania po-
datkiem dochodowym od osób fizycz-
nych odpłatnego zbycia nieruchomości 
oraz praw majątkowych związanych z nie-
ruchomościami. Powodem były zmiany 
przepisów regulujących kwestie opo-
datkowania, a także waga zagadnienia 
– aż co czwarty złoty stanowiący dochód 
budżetu państwa z tytułu PIT należnego 
w związku z odpłatnym zbyciem nieru-
chomości lub praw majątkowych został 
wymierzony w wyniku działań urzędów 
skarbowych. 

Ustalono, że urzędy skarbowe sprawdzi-
ły niemal wszystkie deklaracje podatkowe 
złożone w związku ze sprzedażą nierucho-
mości. Niestety, niejednokrotnie dochodzi-
ło do nierównego traktowania podatników 
znajdujących się w takiej samej sytuacji, 
urzędy pobierały podatki od zobowiązań 
przedawnionych oraz niezasadnie kwestio-
nowały prawo podatników do zwolnienia 
z podatku. Część urzędów skarbowych 
podejmowała weryfikację deklaracji po-
datkowych i aktów notarialnych w ostat-
niej chwili, czyli w roku przedawnienia 
zobowiązania. 

W konsekwencji podatnicy musieli 
nieraz płacić dwukrotnie wyższe odset-
ki, niż gdyby podjęto działania we wcze-
śniejszym terminie. Sytuację pogarszała 
zmienność wykładni w czasie i niejed-
nolita interpretacja tych samych norm 
przez różne organy podatkowe działają-
ce na terenie województwa. 

Doprowadziło to do sytuacji nierów-
nego traktowania podatników oraz stwa-
rzało wrażenie niekompetencji i dążenia 
do nadmiernego fiskalizmu. Ponieważ 
stwierdzone nieprawidłowości miały 
istotny wpływ na jakość obsługi i prawa 
podatników, prezes NIK wystąpił do mini-
stra finansów o sprawdzenie powyższych 
kwestii w całym kraju.

Ochrona zdrowia

Sporo wysiłku włożono w badanie prawi-
dłowości wykonywania świadczeń z za-
kresu szeroko pojętej ochrony zdrowia. 
Kontrolerzy przyglądali się m.in. korzy-
staniu z usług zewnętrznych przez szpitale 
publiczne, finansowaniu i realizacji pro-
gramu inwestycji rozwojowych i moder-
nizacyjnych w szpitalach, sprawowaniu 
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nadzoru sanitarnego. Szczegółowo zba-
dano organizację i finansowanie turnu-
sów rehabilitacyjnych, a także działalność 
warsztatów terapii zajęciowej przy udziale 
środków Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Szczególnie alarmujące ustalenia poczy-
niono w 2015 r., kontrolując proceder ko-
rzystania z usług zewnętrznych przez szpi-
tale publiczne. 

Okazało się, że szpitale powszechnie 
łamią prawo. Kontrola ujawniła wiele 
działań nierzetelnych lub naruszających 
zasadę uczciwej konkurencji. Ponad po-
łowa skontrolowanych podmiotów za-
warła umowy, na łączną kwotę 6 mln zł, 
bez przeprowadzenia konkursów ofert, 
wymaganych przepisami ustawy o dzia-
łalności leczniczej. Największe negatyw-
ne skutki korzystania z usług zewnętrz-
nych dotyczyły jednak zastępowania pracy 
etatowej umowami cywilnoprawnymi, 
co szczególnie zwiększa ryzyko wyko-
nywania zadań przez personel medyczny 
bez odpowiedniego odpoczynku. Sytuacja 
wydaje się poważna, albowiem szpitale pu-
bliczne coraz częściej zlecają zewnętrznym 
wykonawcom nie tylko usługi niemedycz-
ne, takie jak sprzątanie, pranie, żywienie 
pacjentów czy transport sanitarny, lecz 
także swoje podstawowe zadania, czyli 
udzielanie świadczeń medycznych.

W 2011 roku delegatura przeprowa-
dziła interesującą kontrolę dotyczą-
cą sprawowania profilaktycznej opie-
ki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 
w wieku szkolnym. Opiekę oceniono 
negatywnie z powodu m.in. braku koor-
dynacji nadzoru i niewłaściwej organiza-
cji. Wpływ na to miało znaczne rozpro-
szenie podmiotów świadczących usługi 

w zakresie profilaktyki, a także instytucji 
mających nadzór nad tymi podmiotami. 
Stwierdzono brak przepływu informacji 
o wykonywanych świadczeniach i stanie 
zdrowia uczniów. 

Równie krytyczną ocenę sformuło-
wano na podstawie wyników kontroli 
przeprowadzonej w 2012 r., poświęconej 
realizacji zadań dotyczących rehabilita-
cji społecznej osób niepełnosprawnych, 
prowadzonej w formie turnusów reha-
bilitacyjnych. 

Okazało się, że turnusy rehabilitacyjne 
nie różnią się zbytnio od zwykłych turnu-
sów sanatoryjnych czy wypoczynkowych. 
Na taką sytuację wpłynęło postępowanie 
organizatorów, którzy nie w pełni wywią-
zywali się z ustawowego obowiązku reali-
zacji specjalistycznych programów, ograni-
czając elementy rehabilitacji i nie zapew-
niając wykwalifikowanej kadry. Kontrola 
ujawniła niedoskonałości w systemie or-
ganizacji i finansowania turnusów rehabi-
litacyjnych, przede wszystkim na etapie 
kwalifikowania na nie osób niepełnospraw-
nych. Uczestnikami turnusów nie zawsze 
byli ci, którzy potrzebowali rehabilitacji 
społecznej. 

W konsekwencji jedynie częściowo 
realizowano cel ustawowy rozwijania 
umiejętności społecznych osób niepełno-
sprawnych. 

Kontrole doraźne  
– Elewarr, Solino, Żelatyna
Zapytani o najciekawsze wyniki swo-
ich badań, kontrolerzy zgodnie wskazu-
ją na kontrole doraźne. Elewarr, Solino, 
Żelatyna – te słowa stały się już symbolami 
rzetelnie wykonanej pracy, dziś dumnie 
wspominane w delegaturze. 
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Na przykład podczas kontroli stanu 
rezerw państwowych zbóż w  spółce 
„Elewarr” w Wąbrzeźnie (2004 r.) zleco-
no przesypywanie ogromnych ilości zboża, 
ponieważ istniało podejrzenie, że stan wy-
kazywany w dokumentacji nie jest praw-
dziwy. I rzeczywiście, odkryto znaczne 
niedobory zapasów (ponad 1,5 tys. ton 
pszenicy).

Z kolei kontrole w Inowrocławskiej 
Kopalni Soli Solino w Inowrocławiu (prze-
prowadzone w 2007 r. i 2008 r.) wykazały 
poważne nieprawidłowości w magazyno-
waniu ropy i paliw. Wybudowany maga-
zyn miał pozwolić na gromadzenie rezerw 
strategicznych, tymczasem kontrolerzy 
ujawnili, że nie spełniał podstawowych 
warunków z tym związanych. Nie można 
było bowiem – w sytuacji kryzysowej 
– przekazać w odpowiednim czasie ta-
kiej ilości zgromadzonych rezerw ropy 
i paliw, jaka zaspokoiłaby potrzeby bie-
żącej konsumpcji. Zastrzeżenia kontro-
lerów wzbudzał także przebieg procesu 
likwidacji kopalni. 

„Żelatyna” to zaś akronim kontroli 
przebiegu procesu prywatyzacji Fabryki 
Żelatyny w Brodnicy (przeprowadzonej 
w 2000 r.). Ustalono m.in., że od 1995 r. 
nieprawidłowo dokonywano operacji 
finansowych, co miało wpływ na wy-
niki ujawnione w bilansach i sprawoz-
daniach finansowych przekazywanych 
organowi właścicielskiemu, urzędowi 
skarbowemu i urzędowi statystyczne-
mu, akcjonariuszom oraz sądowi reje-
strowemu. Ujawniono też uszczuplenia 
w dochodach budżetu państwa i samo-
rządowych, państwowych funduszy ce-
lowych oraz innych podmiotów w wy-
sokości ponad 21 mln zł. 

Nieprawidłowości o znacznym wy-
miarze finansowym kontrolerzy wykryli 
też w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie 
Kujawskim w 2012 r. Okazało się, że zre-
alizowano tam roboty budowlane (budowa 
kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci 
wodociągowej i przebudowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej) niezgodnie z zawartą umową 
o dofinansowanie oraz umową z wykonaw-
cą robót budowlanych. Kontrola wykazała 
również, że gmina przedstawiła samorzą-
dowi województwa kujawsko-pomorskiego 
nierzetelną dokumentację. Była ona pod-
stawą do rozliczenia przyznanej pomocy 
finansowej, również za niewykonane prace. 

Pozostałe kontrole
Poza wymienionymi trzema obszarami, 
delegatura zajmowała się wieloma inny-
mi, różnorodnymi tematami. Na przy-
kład kontrolerzy podejmowali wysiłki, 
aby ocenić pomoc publiczną udzieloną 
przedsiębiorcom działającym w spe-
cjalnych strefach ekonomicznych; zba-
dać prawidłowość finansowania ulg 
na przejazdy komunikacją autobusową 
i kolejową czy też opisać, w jaki sposób 
chroni się grunty rolne Skarbu Państwa 
przed nieuprawnionym wykorzysty-
waniem. Szczególnie wyniki tej ostat-
niej kontroli odbiły się szerokim echem 
w całym kraju. Pisała o nich prasa, przy-
taczał je Rzecznik Praw Obywatelskich, 
zaś Komisja do spraw Kontroli Państwowej 
Sejmu RP wystosowała dezyderat do pre-
zesa Rady Ministrów. Kontrola wykazała 
bowiem rażące zaniedbania w gospodarce 
gruntami Skarbu Państwa. Bezprawne 
korzystanie z państwowej ziemi stało się 
zjawiskiem powszechnym i niejednokrot-
nie przybierało charakter zorganizowany. 
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Skarb Państwa ponosił przy tym każdego 
roku wielomilionowe straty z tytułu nie-
pobrania opłat za korzystanie z tych nieru-
chomości. Bezumownym użytkownikom 
gruntów wypłacano natomiast unijne do-
płaty bezpośrednie, gdyż ich otrzymanie 
uwarunkowano jedynie użytkowaniem 
ziemi. Tylko na terenie 19 skontrolo-
wanych jednostek w latach 2009–2012 
do kasy państwa nie wpłynęło 30 mln zł 
z opłat za korzystanie z gruntów państwo-
wych. Postulowane przez NIK zmiany 
w obowiązującym prawie zostały wpro-
wadzone w 2016 r. – uniemożliwiono przy-
znawanie dopłat do bezprawnie użytko-
wanych gruntów rolnych Skarbu Państwa. 
Kontrola przyczyniła się więc do znacz-
nych oszczędności dla Skarbu Państwa.

W dziedzinie kultury na wyróżnienie 
zasługuje kontrola zarządzania wspólny-
mi instytucjami kultury w województwie 
kujawsko-pomorskim z 2014 r. 

Kontrolerzy podjęli się zadania udziele-
nia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób 
wspólne prowadzenie instytucji kultury 
(przez urzędy władzy państwowej i sa-
morządowej) wpłynęło na ich funkcjo-
nowanie oraz czy wsparcie współprowa-
dzących było wystarczające i jak zostało 
wykorzystane. 

Okazało się, że mecenat nad działal-
nością kulturalną sprawowany przez 
organy państwowe i samorządowe nie 
wpływał na rozszerzenie działalności 
kulturalnej i skuteczniejsze upowszech-
nianie oferty programowej tych instytucji. 
Współprowadzenie oznaczało w istocie 
współfinansowanie instytucji kultury, 
przy zachowaniu odrębności sprawo-
wanego nadzoru i braku rzeczywistego 
współdziałania dla rozwoju tych jednostek. 

Odbywało się bez określenia przewidywa-
nych rezultatów, niezależnie od założeń 
polityki kulturalnej państwa i regionu. 
Przyczyniało się do tego w szczególności 
nieokreślenie miejsca i roli instytucji kul-
tury w polityce kulturalnej, brak kryteriów 
i zasad wyboru do wspólnego prowadzenia 
oraz brak jednolitych zasad oceny.

Po pracy
Pracownicy delegatury żyli jednak nie 
tylko pracą. Dyrektor Jarosław Wenderlich 
od 1996 r. organizował „Ogólnopolskie 
spływy kajakowe pracowników NIK” 
i był ich komandorem. Uczestnicy pły-
wali m.in. po wodach Brdy, Wdy i Drwęcy, 
poznając walory krajoznawcze i krajobra-
zowe Kujaw i Pomorza. Spływy kajako-
we stały się coroczną, czerwcową trady-
cją (patronat nad nimi sprawował prezes 
NIK) i przyczyniły się do popularyzacji 
turystyki kajakowej. 

Podczas każdego spływu odbywały się 
konkursy z wiedzy o odwiedzanych miej-
scach. Dodatkową atrakcją były wieczor-
ne ogniska. Takie inicjatywy wzmacnia-
ły więzi koleżeńskie, sprzyjały wymianie 
doświadczeń, integrowały środowisko, 
i to nie tylko delegatury, ponieważ uczest-
nicy pochodzili z całego kraju. Funkcję 
wicekomandora spływów przez wiele lat 
piastował Jerzy Mierzejewski, a później 
Wiesław Warzocha. Kwatermistrzostwem 
zajmowali się natomiast Zbigniew Mie-
szczyński i Zbigniew Kucewicz. W 2016 r. 
Barbara i Wiesław Warzochowie zorgani-
zowali XXI spływ dla uczczenia pamięci 
Jarosława Wenderlicha, zmarłego wiosną 
tego roku. 

Oprócz spływów delegatura zapraszała 
na grzybobrania w Borach Tuchol skich, 
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goszcząc zbieraczy z  całego kraju. 
Pracownicy delegatury angażowali się 
też w różne imprezy sportowe – wystawiali 
silne reprezentacje na NIK-owskie rajdy 
górskie, a w latach 2012–2014 organizowa-
li własne rajdy w Karkonoszach i Górach 
Izerskich. Od 2016 r. nasz kolega Jarosław 

Słaby urządza – z dużym powodzeniem 
– coroczne bale prawników, integrujące 
to środowisko w regionie. Uczestniczą 
w nich także pracownicy delegatury. 

Zakończenie
Historię delegatury tworzyli przez bli-
sko 70 lat jej pracownicy. Wielu z nich 
wkładało w pracę całe swoje serce, wie-
rząc że kontrolowanie to sztuka, a nie rze-
miosło. Dzięki nim ukształtował się etos 
tego zawodu. Przeprowadzone przez dele-
gaturę kontrole – często o wadze krajowej 
– stanowiły istotny wkład w działalność 
NIK i przyczyniły się do poprawy funk-
cjonowania instytucji publicznych w wielu 
sferach. Bez wątpienia warto kontynuować 
te tradycje. 

dr LESZEK MURAT
gł. specjalista kontroli państwowej
Delegatura NIK w Bydgoszczy
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Komandor spływów kajakowych – dyrektor Ja-
rosław Wenderlich, za nim Zbigniew Kucewicz 
– kwatermistrz spływów, na trasie XIV Ogól-
nopolskiego Spływu Kajakowego dopływami 
Wdy, 20 czerwca 2009 r.





Delegatura NIK w Gdańsku
W okresie międzywojennym w Gdańsku nie utworzono izby okręgowej – lokalnej 
struktury Najwyższej Izby Kontroli Państwa. W styczniu 1920 r. weszły w życie posta-
nowienia traktatu wersalskiego, na mocy którego Gdańsk został ogłoszony wolnym 
miastem – autonomicznym obszarem, jednak zależnym od organów Ligi Narodów 
oraz połączonym z Polską relacją protektoratu administracyjnego1. Na terytorium 
Wolnego Miasta Gdańska istniały nieliczne polskie urzędy administracji państwo-
wej i gospodarczej2. W sierpniu 1945 r., w ramach tworzenia pierwszych tereno-
wych struktur kontroli państwowej w powojennej Polsce, powołano Delegaturę 
Morską w Sopocie, a pod koniec lat czterdziestych przeniesiono siedzibę delegatury 
do Gdańska. Z racji geograficznego położenia województwa pomorskiego, przed-
miotem szczególnego zainteresowania zawodowego pracowników gdańskiej jednost-
ki od początku było wykorzystanie zasobów wodnych i gospodarka morska.
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Morze  
zawsze na pierwszym miejscu
RAFAŁ MALCHAREK, RAFAŁ WIECZORKOWSKI

Historia, początki delegatury12
W okresie międzywojennym obszar ów-
czesnego województwa pomorskiego 
kontrolowała Okręgowa Izba Kontroli 
Państwowej w Poznaniu, a w sprawozda-
niach z tego okresu można znaleźć ślady 
działalności NIK na terenie Pomorza. 
W dokumencie za lata 1929–1930 czy-
tamy o przeprowadzeniu kontroli gospo-
darki i rachunkowości w Biurze Komisarza 
Generalnego w Gdańsku3. W sprawoz-
daniu z lat 1932–1933 można znaleźć 
informacje, między innymi o kontro-
li gospodarki miasta Gdyni4 wykonanej 
na wezwanie rządu, natomiast w sprawoz-
daniu z okresu 1936–1937 poruszona zo-
stała sprawa nierzetelnego prowadzenia 

1 K. Purzycki: Ustrój�i�status�prawnomiędzynarodowy�Wolnego�Miasta�Gdańska (1920–1939), „Internetowy 
Przegląd Prawniczy TBSP” UJ 2015/4 ISSN 1689.

2 Mały�słownik�historii�Polski, „Wiedza Powszechna” 1996.
3 R. Szawłowski: Najwyższe�Organy�Kontroli�II�Rzeczpospolitej, Warszawa 2004, s. 222.
4 Jw., s. 199.
5 Jw., s. 206.
6 Jw., s. 217.

ksiąg handlowych przez łuszczarnię ryżu 
w Gdyni, za co firmę ukarano „wysoką 
grzywną”. Po zakończeniu tej kontroli 
NIK wystąpiła dodatkowo z żądaniem 
przekazania sprawy władzom sądowym5. 
Wspomnieć wypada także o opiniowaniu 
przez NIK działalności Ministra Przemysłu 
i Handlu w trakcie budowy portu w Gdyni, 
o czym czytamy w sprawozdaniach za lata 
1928–1929 oraz 1935–19366.

W sierpniu 1945 r. w ramach tworzenia 
pierwszych terenowych struktur kontro-
li państwowej w powojennej Polsce, po-
wołano Delegaturę Morską w Sopocie, 
która miała swoją siedzibę niedaleko 
dworca kolejowego, przy ul. Chopina 5. 
W 1945 r. kierował nią kapitan Żeglugi 
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Wielkiej Witold Bublewski. Był on jed-
nym z głównych organizatorów harcer-
stwa wodnego, pomysłodawcą harcer-
skiej szkoły pod żaglami na „Zawiszy 
Czarnym” oraz używanej do dzisiaj ban-
dery. W czasie wojny był działaczem kon-
spiracyjnym Szarych Szeregów i komórki 
Marynarki Wojennej AK oraz brał udział 
w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie był 
współpracownikiem ministra Eugeniusza 
Kwiatkowskiego oraz pracownikiem wielu 
instytucji związanych z morzem. Po za-
trudnieniu w kwietniu 1945 r. przez Biuro 
Kontroli w Warszawie został skierowany 
do Sopotu, a z pism z października 1945 r. 
wynika, że już wtedy określano go mianem 
kierownika delegatury. W marcu 1946 r. 
Witold Bublewski przekazał zarządzanie 
delegaturą Zygmuntowi Jagodzińskiemu. 

W notatce z 20 marca 1946 r. skierowanej 
do prezydenta Krajowej Rady Narodowej 
kompetencje Z. Jagodzińskiego przedsta-
wiono w sposób następujący: „…posia-
da pierwszorzędne kwalifikacje fachowe 
i ogólne do zajmowania odpowiedzialnego, 
kierowniczego stanowiska w kontroli pań-
stwowej (…), znawca zagadnień admini-
stracji i gospodarki publicznej”. 

Warunki pracy i realizacji zadań kontrol-
nych przez Delegaturę Morską w Sopocie, 
tak jak w całej powojennej Polsce, były bar-
dzo trudne. Ciekawych informacji na temat 
gorącej atmosfery tamtych czasów dostar-
czają materiały źródłowe. W treści kore-
spondencji, jaką Z. Jagodziński prowadził 
z dyrektorem Biura Kontroli w Warszawie 
wyczuwało się niezadowolenie i nutę rezy-
gnacji, co zresztą ostatecznie doprowadziło 
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Siedzibą Delegatury NIK w Gdańsku jest od 1992 r. gmach przy ul. Wały Jagiellońskie 36.
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do jego odejścia z zajmowanego stanowiska. 
W sierpniu 1946 r. pisał między innymi: 
„…Zadania olbrzymie, a stosunek środ-
ków działania odbiega znacznie in minus 
od tych, którymi dysponowała NIK. Nie 
jest to zresztą jedyna trudność w wypeł-
nianiu zadania, bowiem trudność ta spo-
tęgowana jest znakomicie przez olbrzymi 
upadek moralności spowodowany wojną 
oraz przez obniżenie sprawności technicz-
nej aparatu administracyjnego. A przecież 
przeciętny stan Okręgowej Izby Kontroli, 
której działalność ograniczała się do bada-
nia celowości i legalności działania admini-
stracji i wynosił 40-50 osób, podczas kiedy 
obecnie przeciętny stan Delegatury Biura 
Kontroli wynosi 4-5 osób personelu ope-
ratywnego. Okólnik Biura Kontroli nr 5 
z 1945 roku określający zadania delegatur 
wydawał się wielkim krokiem naprzód, 
ale w ślad za nim idą zarządzenia doraźne, 
które nie licząc się z możliwościami tychże 
delegatur nakazują rozmaite akcje doraźne 

nie zawsze będące zadaniem aparatu Biura 
Kontroli. Nie jest bowiem do pomyślenia, 
ażeby skromny aparat z 6-ciu inspekto-
rów nie posiadający w swojej dyspozycji 
żadnych organów egzekutywy, mógł opa-
nować przestępczość, za bezkarność któ-
rej ponosi odpowiedzialność cały aparat 
miejscowej administracji rządowej, samo-
rządowej i w dużej mierze czynnik spo-
łeczny… Delegatura Morska w Sopocie 
znajduje się w szczególnych warunkach. 
Teren jej działalności – to ważkie gar-
dło życia gospodarczego Państwa. Cały 
import i eksport, cały obrót z zagranicą 
przechodzą przez ten teren. Intensywność 
życia gospodarczego jest tutaj wprost nie-
samowita, a zniszczenia wojenne, szcze-
gólnie w portach i środkach transportu, 
słabo jeszcze funkcjonujący aparat ad-
ministracyjny i nadzoru sprzyjają rozro-
stowi wszelkiego rodzaju nadużyć, za-
równo kryminalnej natury jak i politycz-
nego matactwa… Jako szef Delegatury 
w Biu rze Kontroli w Sopocie dysponuję 
personelem inspektorskim składającym 
się z 6-ciu osób. Aczkolwiek etat przewi-
duje liczbę 15 inspektorów, to mimo usil-
nych zabiegów cyfry 6-ciu nie udaje mi się 
przekroczyć. Dzieje się to głównie z przy-
czyny niskiego poziomu płac w Biurze 
Kontroli… Jedna z najpoważniejszych 
trudności jaką napotykam w Delegaturze 
jest brak środka lokomocji – co datuje się 
od chwili objęcia przeze mnie kierownic-
twa Delegatury. Dwa wraki poniemieckie 
ściągnięte z polecenia mojego poprzedni-
ka i wyremontowane przez niego znacz-
nym nakładem kosztów okazały się nie-
zdolne do użytku a dalsze nakłady pie-
niężne będą również stracone. Jeden 
z nich – Oppel – ma przegrzany motor 
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Kapitan Żeglugi Wielkiej Witold Bublewski, 
w latach 40. XX wieku pierwszy szef Delega-
tury Morskiej w Sopocie.
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i zbitą chłodnicę, a drugi – Hanomag 
– pęknięty blok, spalone dynamo i brak 
ogumienia. Oppel po remoncie w ogóle 
nie był na chodzie, zaś Hanomag odbył 
jedną podróż do Warszawy, 3 podróże 
w teren i kilka wyjazdów do Gdańska 
lub Gdyni. Dosłownie po każdym wyjeź-
dzie z garażu był dłuższy czas remonto-
wany, nie było bowiem najkrótszej jazdy 
bez defektu, co świadczy o stanie wozu. 
Sytuację komplikuje niemożność zakupu 
części wymiennych…”.

Mimo trudności organizacyjnych, dzia-
łania zaczęły przynosić efekty. Między 
innymi w wyniku kontroli przeprowa-
dzonej w maju 1946 r. w Państwowej 
Morskiej Składnicy Samochodów 
i Zakładach Sa mo cho dowych nr 6 aresz-
towano 8 pra cowników personelu kie-
rowniczego tych instytucji, a wartość 
ujawnionych nadużyć oceniono wstęp-
nie na 40-60 mln zł, choć jak zaznaczał 
Jagodziński: „Nie są to jeszcze ostateczne 
skutki, a istotnym osiągnięciem będzie re-
organizacja tych instytucji spowodowana 
kontrolą…” 

W listopadzie 1946 r. w delegaturze 
pracowało 12 osób, które wywodziły 
się z różnych środowisk, wśród nich byli 
pracownicy przedwojennej administracji 
państwowej (m.in. Zygmunt Jagodziński, 
wojewoda stanisławowski, były wojewoda, 
a następnie główny inspektor administra-
cji w Ministerstwie Rolnictwa i Reform 
Rolnych), w tym także okręgowych izb 
kontroli (jak późniejszy kierownik delega-
tury Mieczysław Rachwalski, który w la-
tach 1922–1923 pracował w Okręgowej 
Izbie Kontroli w Kielcach, a w latach 
1923–1939 w Okręgowej Izbie Kontroli 
we Lwowie). 

Zygmunt Jagodziński odszedł w 1947 r., 
a jego stanowisko zajął Mieczysław Rach-
walski, który kierował delegaturą do 
1955 r. Komisja kwalifikacyjna we wnio-
sku o przyjęcie na stanowisko pełniącego 
obowiązki szefa Delegatury Biura Kon-
troli w Sopocie oceniła go następująco:  
„…Zdolny o dużym doświadczeniu w dzie-
dzinie kontroli państwowej. Dzięki dłu-
goletniej pracy w NIK-u posiada wszech-
stronną znajomość wszelkich zagadnień, 
związanych ze służbą w Biurze Kontroli 
na kierowniczym stanowisku. Gruntowna 
znajomość przepisów rachunkowo-kaso-
wych”. Z kolei Jagodziński, uzasadniając 
przyjęcie Rachwalskiego do pracy, tak 
o nim pisał: „…Rachwalski, były radca 
NIK, jest wszechstronnie przygotowa-
ny do służby inspektora kontroli. Jest mi 
znany z pracy jako kierownik działu kontro-
li w Wydziale Przemysłowym Gdańskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. W rozmowie, 
którą z nim odbyłem nabrałem przekona-
nia, że posiada umysł żywy, inteligentny… 
Dogodność stanowi dość wszechstronna 
możliwość wykorzystania go w służbie 
kontroli…”. Typ urzędnika sanacyjnego, 
jak oceniano go w 1954 r.

Pod koniec lat czterdziestych przeniesio-
no siedzibę delegatury z Sopotu do Gdań-
ska (planowano to na wrzesień 1947 r.). 
Delegatura mieściła się m.in. w budyn-
kach Sądu Okręgowego przy ul. Nowy 
Świat (obecnie Nowe Ogrody) oraz Urzędu 
Wojewódzkiego przy ul. Okopowej 21/27. 

Z ciekawych spraw tamtych lat warto 
opisać jedną z kontroli doraźnych, licz-
nie przeprowadzanych pod koniec 1955 r. 
W październiku starszy kontroler Wojciech 
Koczot rozpoczął kontrolę w Gdańskich 
Za kła dach Zaopatrzenia Rolnictwa. 
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Wy kry to wówczas nadużycia na kwotę 
250 tys. zł. Nadużycia te, jak czytamy 
we wniosku o przyznanie nagrody w wy-
sokości 500-600 zł za uzyskane wyniki 
kontroli, polegały na „dokonywaniu zaku-
pów towarów nie będących przedmiotem 
obrotu handlowego GZZR ze środków fi-
nansowych przedsiębiorstwa, po cenach 
hurtowych, a następnie zbywaniu tych to-
warów za pośrednictwem sklepów sieci 
uspołecznionej po cenach detalicznych, 
poza ewidencją rachunkową. Otrzymane 
ze sprzedaży zyski dzielone były między 
zainteresowanych głównych księgowych, 
magazynierów i kierowników sklepów. 
Dla ukrycia tych transakcji prowadzone 
były fikcyjne konta, których salda po okre-
sie prekluzji spisywane były na straty”7.

Współczesność
Od 1992 r. delegatura ma swoją siedzi-
bę przy ul. Wały Jagiellońskie 36. Warto 
przy okazji wspomnieć o ciekawej histo-
rii tego budynku. W 1549 r. w tym miej-
scu wzniesiono budynek sierocińca ufun-
dowany przez Jana Gonerta (rajcy i jed-
nego z pierwszych mecenasów sztuki 
w Gdańsku). W 1916 r. budynek roze-
brano, a teren kupiło Zachodniopruskie 
Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia 
(Westpreussische Feuersozietat), wybudo-
wało tam swoją siedzibę i 1 czerwca 1916 r. 
rozpoczęło w nim działalność. Przepiękny 
budynek z wysokim stromym dachem na-
wiązujący w swej architekturze do baro-
ku wybudowano według projektu znako-
mitego, wielce zasłużonego dla Gdańska, 

7 Wykorzystano artykuł M. Sujki: To�ludzie�tworzą�historię, „Kontrola Państwowa” nr 1/2005, NIK, Warszawa. 

architekta Alberta Carstena (twórcy 
m.in. gmachów Politechniki Gdańskiej), 
wykorzystując elementy dawnego budyn-
ku sierocińca. Po roku 1920, gdy powsta-
ło Wolne Miasto Gdańsk, spółka działała 
nadal jako Towarzystwo Ubezpieczeń od 
Ognia „Gdańsk” (Danziger Feuersozietat). 
Dawni Gdańszczanie zdawali sobie spra-
wę z konieczności ubezpieczenia swo jego 
mienia od „czerwonego kura”. Wynaj-
mowano tu również biura różnym in-
stytucjom, np. konsulatom: Ukraińskiej 
Republiki Ludowej (1919–1920), Stanów 
Zjednoczonych (1922–1939) i Wielkiej 
Brytanii (1931–1939). Budynek w do-
brej kondycji przetrwał zagładę miasta 
wiosną 1945 r. Jak to ujął w „Blaszanym 
bębenku” Günter Grass: „Tylko budy-
nek Zachodniopruskiego Towarzystwa 
Ubezpieczeń od Ognia z czysto symbo-
licznych względów nie chciał spłonąć”. 
Tuż po wojnie w niezniszczonym bu-
dynku siedzibę miał Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych. Wkrótce bu-
dynek przejęła PZPR na siedzibę Komite tu 
Wojewódzkiego Partii. 15 grudnia 1970 r. 
„budynek poddał się” protestującym ro-
botniczym tłumom. Dzień wcześniej wy-
buchły zamieszki w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina. Odpowiedzią władz było skie-
rowanie milicji i wojska do stłumienia 
rozruchów. Padli pierwsi zabici – zginę-
ło czterech stoczniowców. Czara goryczy 
się przelała. Tłum wyładował swój gniew 
na siedzibie znienawidzonej „przewodniej 
siły narodu”. Do odbudowy przystąpiono 
w 1971 r. Zamiast wysokiego spadzistego 



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 61 

Delegatura NIK w Gdańsku

dachu budynek zyskał na górze lądowisko 
dla śmigłowców, a z tyłu powstała pancer-
na stołówka. Władze PZPR zdawały sobie 
sprawę z nastrojów społecznych. Po zmia-
nach w 1989 r. budynek stał się siedzi-
bą Prokuratury Okręgowej i Apelacyjnej 
w Gdańsku8.

Delegaturą w Gdańsku po M. Rachwal-
skim kierowali kolejno: Maurycy 
Lewando wski (1955–1958), Bernard 
Kula (1958–1961), Kazimierz Bielak 
(1961–1964), Czesław Wolański (1964), 
Izydor Kunat (1964–1968), Czesław 
Wolański (1968–1969), Marian Wolnik 
(1969–1982), Andrzej Kaznowski 

8 Wykorzystano artykuły zamieszczone w blogu Ewy Czerwińskiej:�Trójmiejskie�opowieści�przeróżnej�treści: Bu-
dynek�–�ofiara�grudnia’70, 15.12.2015/redmysza1 i Gdański�dobroczyńca�Jan�Gonert, 9.3.2017/redmysza1, 
zamieszczony w blogu: http://gdansksopotgdynia.blox.pl/2015/12/Budynek-ktory-rowniez-stal-sie-ofiara 
-grudnia-70.html, http://gdansksopotgdynia.blox.pl/2017/03/Gdanski-dobroczynca-Jan-Connert.html.

9 Materiał opracowany na podstawie informacji udostępnionych przez Zakładowe Archiwum NIK w Warszawie.
10 Wcześniej burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski. senator IV kadencji, a w latach 2007–2011 wiceprezes 

NIK. Obecnie dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów NIK.

(1982–1990), Franciszek Kochański 
(1990–1992), Józef Straburzyński 
(1992–1994)9, Tadeusz Jędryczak 
(1994–2004), Jarosław Reszko (2004), 
Stanisław Jarosz10 (2004–2006), Alicja 
Szcze paniak (2006–2014), Dariusz 
Jur czuk (2014), Włodzimierz Zegadło 
(2014–2015), Joanna Wojnarowska 
(2015–2016).

Obecnie, od 2017  r., dyrektorem 
Dele gatury NIK w Gdańsku jest Ewa 
Jasiurska-Kluczek (27 lat pracy w NIK, 
w tym w delegaturach w: Koszalinie, 
Szczecinie, De partamencie Kontroli 
Doraźnych oraz – od 16 lat w Delegaturze 
w Gdańsku), a stanowiska wicedyrek-
torów objęły Teresa Sawicka i Ewa 
Duszka. W delegaturze zatrudnionych 
jest 45 osób, w tym: radca prezesa, 8 do-
radców, 27 kontrolerów i 5 pracowników 
obsługi administracyjno-finansowej i p.o. 
audytor wewnętrzny NIK. Pracownicy 
Delegatury NIK w Gdańsku posiadają 
wysokie kompetencje i szerokie kwali-
fikacje zawodowe, które stale podnoszą 
uczestnicząc w studiach podyplomo-
wych, szkoleniach, kursach i warszta-
tach, m.in. z dziedziny organizacji, za-
rządzania, finansów, rachunkowości, 
prawa, administracji, audytu, kontroli, 
a także doskonalą umiejętności inter-
personalne i znajomość języków obcych. 
Są wśród nich osoby z wykształceniem: 
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Tablica na budynku, w którym znajdują się po-
mieszczenia delegatury, upamiętniająca pro-
test robotników w grudniu 1970 r.
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prawniczym, ekonomicznym, admi-
nistracyjnym, te chnicznym, a także 
rolniczym, humanistycznym i innym 
wyższym. Kontrolerzy gdańskiego NIK 
to nie tylko mieszkańcy Trójmiasta, 
ale także Słupska, Wejherowa, Redy, 
Malborka, Pruszcza Gdańskiego oraz wsi 
kaszubskich: Tuchomia i Czeczewa (w po-
wiecie kartuskim), Brzezińca (w powiecie 
słupskim), Rębisk i Rogulewa (w powie-
cie wejherowskim). Na uwagę zasługuje, 
że większość kadry w Delegaturze NIK 
w Gdańsku stanowią kobiety. 

Kadra pracownicza jest stosunkowo 
młoda, ale posiada wieloletnie doświad-
czenie w pracy kontrolerskiej. Spośród 
obecnych pracowników, sześciu zostało 
uhonorowanych odznaczeniami państwo-
wym, w tym trzech – srebrnym lub brą-
zowym krzyżem zasługi, w tym za osią-
gnięcia w podejmowaniu działań z za-
kresu kontroli państwowej i umacnianie 
praworządności i trzech – za długoletnią 
służbę. Młodsi kontrolerzy doskonalą swój 

warsztat współpracując z pracownikami 
o długoletnim stażu pracy w NIK (nawet 
ponad 20-letnim). 

Warto wspomnieć, że dzięki dynamicz-
nemu i otwartemu na zmiany zespołowi, 
Delegatura NIK w Gdańsku była swo-
istym poligonem doświadczalnym NIK 
w zakresie rozwiązań teleinformatycz-
nych. W delegaturze testowano rozwią-
zania, które następnie zostały zastosowane 
w całej NIK: projekt „Mobilny kontroler”, 
szyfrowanie danych, a także rozwiązania 
dotyczące telekonferencji.

Pasje pozazawodowe
Oprócz pracy zawodowej pracownicy 
de legatury uczestniczą również (z suk-
cesami) w wydarzeniach integracyjnych 
organizowanych przez NIK: konkursie 
fotograficznym, turnieju tenisowym, 
spartakiadzie zimowej, turnieju piłki 
nożnej, czy rajdach górskich. Pani Barbara 
Lewicz – księgowa – może się pochwa-
lić nie tylko jednym z najdłuższych staży 
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Księgowa Barbara Lewicz może pochwalić się długim stażem w delegaturze i kolekcją ponad 300 aniołków.
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pracy w Delegaturze NIK w Gdańsku 
(prawie 30 lat), ale także bogatą kolekcją 
aniołów, której część została wyekspono-
wana w jej pokoju służbowym: „Aniołki 
kolekcjonuję od około 15 lat. Kolekcję 
zapoczątkowała figurka aniołka, który 
trzyma w rękach zapisany arkusz papie-
ru. Otrzymałam ją od pracowników jako 
upominek z podróży służbowej. Miał to być 
‚anioł stróż’ zgodności bilansu. Do dziś 
otrzymuję aniołki od pracowników, ale 
także sama wzbogacam zbiory. Moja ko-
lekcja liczy około 300 ‚eksponatów’ wyko-
nanych różnymi technikami plastycznymi. 
Są wśród nich głównie figurki ze szkła, 
gliny i porcelany, ale mam także anioła 
z drewna, czekolady, włóczki czy fluory-
tu. Część kolekcji przechowuję w moim 
pokoju służbowym, aby wraz z ‚patronem 
bilansu’ czuwały nad wszystkimi pracow-
nikami naszej delegatury”.

Najważniejsze kontrole
W stronę morza

Z racji geograficznego położenia wo-
jewództwa pomorskiego, przedmio-
tem szczególnego zainteresowania 

11 (P/08/172).
12 (P/13/141).
13 (P/15/070).
14 (P/16/062).
15 (P/13/143).
16 (P/17/065).
17 (P/17/067).
18 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 16/2009/P/08/172/LGD zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli w  czerwcu 2009 r.
19 W wyniku kontroli przeprowadzonych w latach 2005–2006 (nr S/05/005�Realizacja�programów�rządowych�

w�zakresie�funkcjonowania�sektora�stoczniowego�w�latach�2001–2005�(I�półrocze) i nr P/06/126�Wykorzy-
stanie�środków�publicznych�w�sektorze�stoczniowym�w�latach�2001–2005) Najwyższa Izba Kontroli nega-
tywnie oceniła restrukturyzację stoczni, w tym częściowo udzieloną bez zgody KE pomoc finansową, która 
nie doprowadziła do celu – płynności finansowej i zyskownej działalności gospodarczej, a podjęte zarówno 
przez stocznie, jak i przez właściwe podmioty (ARP SA) oraz organy administracji państwowej działania 
nie przyczyniły się do poprawy sytuacji sektora stoczniowego. 

zawodowego pracowników Delegatury 
NIK w Gdańsku jest wykorzystanie za-
sobów wodnych i gospodarka morska. 
Kontrolerzy delegatury przyczynili się 
do wykrycia wielu nieprawidłowości 
w wymiarze regionalnym, podejmując 
takie tematy jak np.: „Restrukturyzacja 
i prywatyzacja sektora stoczniowego w la-
tach 2005–2007”11, „Ochrona brzegów 
morskich na Półwyspie Helskim i Mie-
rzei Wiślanej”12, „Ochrona przeciwpo-
wodziowa Żuław”13, „Funkcjonowanie 
cen trów pierwszej sprzedaży ryb”14, 
„Prze ciw działanie eutrofizacji antropo-
genicznej jezior na terenie województwa 
pomorskiego”15, „Działania Policji Wodnej 
na wodach morskich i terenach nadmor-
skich”16 oraz „Rozwój średnich i małych 
portów morskich”17.

Przemysł stoczniowy

Przeprowadzona na zlecenie Komisji 
Skarbu Państwa Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej koordynowana kontrola proce-
su restrukturyzacji i prywatyzacji sek-
tora przemysłu stoczniowego w latach 
2005–200718 po raz kolejny19 wskazała 
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na niegospodarność, motywowanych 
głównie politycznie, działań organów pań-
stwa, jak i zarządów stoczni. Informacja 
pokontrolna stanowi pasjonującą lekturę 
(studium) przyczyn – niestety – upad-
ku wielkiego przemysłu stoczniowe-
go, którym Polska szczyciła się w latach 
poprzednich20. Przyczyny powyższego 
i zarazem negatywnej oceny Najwyższej 
Izby Kontroli stanowiło w szczególno-
ści nieosiągnięcie celów restrukturyza-
cji, w tym głównie odzyskania zdolności 
do prowadzenia działalności gospodarczej 
na zasadach rynkowych. Działania na rzecz 
powstrzymania degradacji ekonomicznej 
sektora stoczniowego okazały się niesku-
teczne, przez co sytuacja ekonomiczno-
-finansowa stoczni ulegała systematycz-
nemu pogorszeniu. 

Mimo uzyskania pomocy publicznej 
i wykorzystania jej na realizację planów 
restrukturyzacji, nie zrealizowano założeń 
tych dokumentów jeśli chodzi o finanse, 
majątek, produkcję, zatrudnienie oraz do-
kapitalizowanie, a wyniki finansowe zna-
cząco odbiegały od założonych21. Nadto 
korzystano z pomocy publicznej udzielonej 
bez decyzji Komisji Europejskiej o jej zgod-
ności ze wspólnym rynkiem, wskutek 

20 Przemysł stoczniowy był od 1945 r. jednym z najważniejszych sektorów gospodarki morskiej. O jego pozycji 
decydowała wykształcona i doświadczona kadra, lokalizacja i tradycje w produkcji statków (przy zastoso-
waniu nowoczesnych technologii) oraz jakość wykonania. Sektor stoczniowy był największym pracodawcą 
na polskim Wybrzeżu i dawał zatrudnienie wielu tysiącom jego mieszkańców – na koniec 2007 r. w skontro-
lowanych stoczniach zatrudnionych było razem 11 580 pracowników (s. 32 i 35 Informacji).

21 W latach 2005–2007 postępowała degradacja ekonomiczna sektora stoczniowego, który wykazywał ogó-
łem dalej rosnące straty: 112,61 mln zł w 2005 r., 461,58 mln zł w 2006 r. i 734,33 mln zł w 2007 r., na któ-
re składały się słabnące wyniki finansowe każdej z badanych stoczni: Gdańsk, Gdynia i Szczecińska Nowa 
(s. 37-38 Informacji). 

22 Zob. s. 17-18 ww. Informacji.
23 Strona 13 ww. Informacji.
24 Strona 18 ww. Informacji.

niekwalifikowania środków rządowych 
jako pomocy publicznej, mimo że trud-
na sytuacja stoczni wykluczała (lub istot-
nie ograniczała) możliwości pozyskania 
przez nie środków finansowych (kredytów, 
gwarancji) na wolnym rynku22. Zaniechano 
także realizacji Programu działań konsoli-
dacyjnych sektora stoczniowego. 

W opinii Najwyższej Izby Kontroli fak-
tycznymi determinantami działań organów 
administracji rządowej oraz zarządów spó-
łek stoczniowych, związanych z procesa-
mi restrukturyzacji i prywatyzacji sektora 
stoczniowego były zachodzące w państwie 
zmiany politycznie i względy społeczne23 
– co w języku nowoczesnej ekonomii ozna-
cza siłę grup interesów. Decydujący wpływ 
na udzielanie kontrolowanym jednostkom 
pomocy publicznej miały bowiem nie racje 
ekonomiczno-gospodarcze o charakterze 
długookresowym (stwarzające szanse osią-
gnięcia efektów finansowych restruktu-
ryzacji), lecz zamiar utrzymania bieżącej 
produkcji i względy społeczne, przy czym 
efekt działań w tym zakresie był krótko-
trwały24. 

NIK zauważyła także istotny wpływ 
czynników zewnętrznych, niezależnych 
od stoczni, na ich kondycję (postępującą 
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deprecjację dolara USA będącego główną 
walutą rozliczeniową w przemyśle stocznio-
wym w latach 2003–2007, ponadtrzykrotny 
wzrost cen stali – z oko ło 300 dol./t do blisko 
1000 dol./t pod koniec 2007 r., trudności 
w renegocjonowaniu kontraktów na budowę 
statków i niski poziom cen statków ofero-
wanych przez stocznie dalekowschodnie 
– z Chin i Korei Południowej). W wyniku 
ustaleń kontroli skierowano zawiadomienia 
do prokuratury dotyczące podejrzenia po-
pełnienia przestępstwa, m.in. przez prezesa 
Agencji Rozwoju Przemysłu SA („ARP”), 
polegającego m.in. na niedopełnieniu obo-
wiązków w zakresie nadzoru nad realiza-
cją postępowań restrukturyzacyjnych (na-
ruszenie art. 231 § 1 Kodeksu karnego), 
co było związane z długotrwałą pasywną 
postawą ARP, która w okresie 2005–2007 
(do 21 maja) w warunkach stale pogarszają-
cej się sytuacji ekonomicznej stoczni, mimo 
posiadania praw z akcji, w tym praw do po-
siadania reprezentantów w radach nadzor-
czych stoczni, faktycznie nie sprawowała 
nadzoru właścicielskiego i nie podejmowała 
działań związanych z ich restrukturyzacją 
i prywatyzacją. Postępowanie umorzono, 
nie przyznając Najwyższej Izbie Kontroli 
prawa do zaskarżenia decyzji w sprawie 
umorzenia25.

Ochrona wybrzeża i produkcja ryb

W związku z wnioskiem Komisji Środo-
wiska Senatu RP, w ramach priorytetu 

25 Strona 70 ww. Informacji.
26 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 14/2015/P/13/141/LGD zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli w marcu 2015 r.
27 Strona 7 ww. Informacji.
28 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 109/2016/P/15/070/LGD zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli w czerwcu 2016 r.

„Za cho wanie dziedzictwa narodowego, 
zasobów naturalnych i ładu przestrzenne-
go” odbyła się kontrola ochrony brzegów 
morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei 
Wiślanej26, która ukazała swoistą walkę 
o linię brzegową Bałtyku. O jej przebiegu 
decydowała nie tylko siła fal morskich, 
ale także prywatne i partykularne inte-
resy prowadzących pola kempingowe 
na Półwyspie Helskim, którzy samowolnie 
i poza kontrolą nadsypywali plaże w celu 
zwiększenia ich powierzchni użytkowej, 
dewastując trzcinowiska i wydmy stano-
wiące naturalne bariery zabezpieczające 
brzegi morskie przed erozją i powodziami. 
Działania nadzorcze organów państwa, 
oparte na błędnej kwalifikacji tych czyn-
ności, polegającej na przyjęciu, że nie mają 
one charakteru robót budowlanych, w kon-
sekwencji okazały się nieskuteczne27.

Koordynowana kontrola ochrony prze-
ciwpowodziowej Żuław28 została przepro-
wadzona z inicjatywy własnej i dała cieka-
we rezultaty. W ocenie Najwyższej Izby 
Kon troli zadania zrealizowane przez jed-
nostki objęte kontrolą w latach 2009–2015 
(m.in. przebudowa ujścia Wisły do Za-
toki Gdań skiej, Kanału Raduni na tere-
nie Gdań ska i koryt rzek, m.in. Motławy 
i Dzierz  go nia, stacji pomp odwadniają-
cych obszary depresyjne i przydepresyjne, 
a także modernizacja wałów przeciwpowo-
dziowych Wisły) zwiększyły skuteczność 
ochrony Żuław przed powodzią o zasięgu 
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regionalnym (Delta Wisły) i lokalnym29. 
Między innymi zwiększono drożność 
i przepustowość przepływu wód i lodu, 
stworzono lepsze warunki do odprowadza-
nia rumowiska transportowanego Wisłą, 
uszczelniono i umocniono obwałowania 
Kanału Raduni, zwiększono efektywność 
pracy stacji pomp oraz uszczelniono wały 
przeciwpowodziowe. Wprawdzie nie wy-
eliminowano ryzyka powodziowego, jed-
nak rozpoznano je i oceniono wraz z iden-
tyfikacją miejsc jego zwiększenia30.

Przeprowadzona z własnej inicjatywy 
NIK kontrola funkcjonowania centrów 
pierwszej sprzedaży ryb31 (tj. prowadzo-
nych przez organizacje producentów, wy-
odrębnionych w portach lub przystaniach 
rybackich obiektów budowlanych wypo-
sażonych w infrastrukturę, m.in. wyła-
dunkową i transportową, przeznaczanych 
do prowadzenia skoncentrowanej – sesyj-
nej lub aukcyjnej – sprzedaży ryb) wyka-
zała pozytywny wpływ centrów na rozwój 
i poprawę infrastruktury portów, przy-
stani i miejsc wyładunku. 

Powstanie centrów przyczyniło się 
bowiem do zapewnienia dobrych wa-
runków sanitarnych dla  przyjęcia, 
dystrybucji i przechowywania świe-
żej ryby w warunkach chłodniczych, 
podniesienia standardu i zakresu usług 
świadczonych w portach na rzecz ry-
bołówstwa morskiego oraz zwiększenia 
ruchu jednostek rybackich, co pośred-
nio – przez zwiększenie źródła opłat 

29 Strona 7 i 71-76 ww. Informacji.
30 Strona 7 ww. Informacji.
31 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 196/2016/P/16/062/LGD zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli w grudniu 2016 r.
32 Strona 7 ww. Informacji.

portowych – wpływało na poprawę in-
frastruktury portowej. Skróceniu uległ 
cenny czas wyładunku ryb i ich transpor-
tu. Wdrożono system identyfikacji pro-
duktów rybnych od momentu ich przy-
wiezienia do portu przez kuter rybacki, 
przez przesortowanie, wstępną obróbkę, 
utrwalenie i sprzedaż. 

Kontrola wykazała jednak niewystar-
czający wpływ centrów na poprawę kon-
kurencyjności i zrównoważenia sektora 
rybackiego, spowodowany niedostatecz-
nym ich udziałem w rynku rybnym, mimo 
blisko trzykrotnego wzrostu liczby cen-
trów32. Wskutek wprowadzenia, zgodnie 
z prawem Unii Europejskiej, obowiązku 
pierwszej sprzedaży – wyłącznie w cen-
trach – gatunków ryb, których zasoby 
wymagają szczególnej ochrony (dorsz 
i łosoś), organizacje producentów pro-
wadzące centra pierwszej sprzedaży ryb 
stały się odpowiedzialne za wprowadzenie 
tych gatunków ryb do obrotu. Pozyskanie 
środków pomocowych na infrastruktu-
rę z tym związaną istotnie przyczyniło 
się do wzmocnienia potencjału organiza-
cji producentów prowadzących centra, 
nie mniej jednak nie nastąpiła oczekiwa-
na koncentracja sprzedaży ryb, służąca 
zwiększeniu znaczenia faktycznych pro-
ducentów, czyli samych rybaków. 

Jedną z przyczyn była dowolność lo-
kalizacji centrów powodująca powsta-
nie kilku w jednym porcie (np. w porcie 
w Kołobrzegu powstało pięć centrów 
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zarządzanych przez konkurujące ze sobą 
organizacje producentów). O lokalizacji 
takich usług nie decydowała bowiem ilość 
wyładunków ryb, ale formalna zdolność 
do pozyskania środków pomocowych33. 

Stan ekologiczny polskich jezior wska-
zujący na ich przyśpieszoną eutrofizację 
antropogeniczną, tj. związaną ze szkodli-
wą działalnością człowieka (nieuregulowa-
ną gospodarką wodno-ściekową w zlew-
ni jezior oraz niekontrolowaną, nielegalną 
i narastającą zabudową wokół jezior) skło-
nił delegaturę w Gdańsku do skontrolo-
wania z własnej inicjatywy zagadnienia 
przeciwdziałania eutrofizacji antropoge-
nicznej jezior na terenie województwa po-
morskiego34. W wyniku badań Najwyższa 
Izba Kontroli zwróciła uwagę na problemy 

33 Strona 7-8 ww. Informacji.
34 Informacja o wynikach kontroli przeciwdziałania eutrofizacji antropogenicznej jezior na terenie województwa 

pomorskiego, nr ewid. 170/2014/P/13/143/LGD, zatwierdzona przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
w lipcu 2014 r. 

mające wpływ na skuteczność przeciw-
działania eutrofizacji wskutek działania 
człowieka, w tym m.in.: brak środków fi-
nansowych w gminach na objęcie kanali-
zacją sanitarną części terenów zlewni bez-
pośredniej jezior; braki kadrowe w urzę-
dach gmin i powiatowych inspektoratach 
nadzoru budowlanego powodujące – od-
powiednio – trudności w prowadzeniu 
ewidencji przydomowych oczyszczalni 
ścieków i zbiorników bezodpływowych 
oraz kontroli ich opróżniania, a także trud-
ności z powstrzymaniem samowoli budow-
lanej wokół jezior. Mierzona dziesiątkami 
lat długotrwałość procesów poprawy stanu 
wód jezior, nawet przy założeniu całkowitej 
eliminacji presji spowodowanej działalno-
ścią człowieka, oraz związany z tym brak 
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Spotkanie z okazji pożegnania przechodzącego na emeryturę doradcy ekonomicznego Henryka Świtońskiego, 
od lewej: doradca ekonomiczny Alicja Szczepaniak (dyrektor w latach 2006–2014), dyrektor Ewa Jasiurska-
-Kluczek, Henryk Świtoński, wicedyrektorzy: Ewa Duszka i Teresa Sawicka, Gdańsk, 21 września 2018 r.
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szybkich i wyraźnych efektów przy nawet 
znacznych nakładach finansowych, znie-
chęca funkcjonujące kadencyjnie organy 
gmin do podejmowania działań napraw-
czych w tej dziedzinie35.

Koordynowane 
kontrole ponadregionalne
Wśród przeprowadzonych z własnej inicjaty-
wy, stanowiących ważną informację dla or-
ganów państwa i dla społeczeństwa, koor-
dynowanych kontroli ponadregionalnych, 
znalazły się takie ciekawe tematy, jak m.in.: 
„Finansowanie przez gminy przedszkoli pu-
blicznych i niepublicznych oraz wykonywa-
nie przez te placówki niektórych zadań w za-
kresie kształcenia, wychowania i opieki”36, 
„Funkcjonowanie funduszy sołeckich”37, 
„Skuteczność działania systemu przechowy-
wania dokumentacji osobowej i płacowej”38, 
czy „Wykorzystanie środków publicznych 
przez wybrane ogrody zoologiczne”39.

Finansowanie przedszkoli

W kontroli finansowania przez gminy przed-
szkoli publicznych i niepublicznych oraz wy-
konywania przez te placówki niektórych 
zadań w zakresie kształcenia, wychowania 
i opieki40 stwierdzono, że efektem wyko-
rzystania środków publicznych było stwo-
rzenie dzieciom objętym wychowaniem 
przedszkolnym odpowiednich warunków, 
aby osiągnęły gotowość do podjęcia nauki 

35 Strona 8-9 ww. Informacji.
36 (P/13/142).
37 (P/12/134).
38 (P/16/064).
39 (P/11/129).
40 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 147/2014/P/13/142/LGD zatwierdzona przez prezesa NIK w  lipcu  2014 r.
41 Dz. U. z 2013 r. poz. 168.

w szkole podstawowej (m.in. zatrudnienie 
wykwalifikowanych nauczycieli, wyposa-
żenie przedszkoli w niezbędne środki dy-
daktyczne i sprzęt). W związku ze zmia-
ną przepisów ustawy o systemie oświaty, 
od września 2013 r. kontrolowane gminy 
znacząco obniżyły wysokość opłat pobie-
ranych od rodziców dzieci za korzystanie 
z publicznych placówek (nie stwierdzo-
no przypadku pobierania opłat wyższych 
niż 1 zł za godzinę korzystania z tych usług 
w przedszkolach publicznych, a utracone 
dochody z tytułu powyższych opłat zre-
kompensowała gminom dotacja celowa 
przyznana z budżetu państwa na dofi-
nansowanie w 2013 r. tego rodzaju zadań). 
Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły 
m.in. nieprzestrzegania przez wójtów nie-
których zasad udzielania dotacji dla przed-
szkoli niepublicznych, m.in. nie uwzględ-
niano niektórych wydatków bieżących, 
co  skutkowało przekazaniem dotacji 
w wysokości niższej od należnej łącznie 
o 19,7 mln zł (13% kwoty ogółem przekaza-
nej przedszkolom niepublicznym w okresie 
od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2013 r.), 
czym naruszano także art. 8 pkt 1 ustawy 
z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych41. Mimo że podstawa programowa 
wychowania przedszkolnego nie okre-
ślała wymogu nauczania języka obcego, 
to w zdecydowanej większości placówek 
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zarówno publicznych, jak i niepublicznych 
prowadzone były także zajęcia dodatko-
we. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli 
taka praktyka była istotna, zważywszy 
że realizacja podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego ma zapewnić 
właściwe przygotowanie dzieci do podję-
cia nauki w szkole podstawowej, w której 
zajęcia z języka obcego prowadzi się już 
od klasy I obowiązkowo42.

Fundusze sołeckie

W wyniku badania funkcjonowania fun-
duszy sołeckich43 ustalono, że wójto-
wie wykorzystywali środki z tego źródła 
na realizację przedsięwzięć, które służyły 
poprawie warunków życia mieszkańców 
i były zgodne ze strategiami rozwoju gmin. 
Realizowane w ramach funduszu zadania 
własne, m.in. w zakresie kultury, dróg i go-
spodarki komunalnej, zaspokajały zbiorowe 
potrzeby sołectw, wzrosło także zaanga-
żowanie mieszkańców w sprawy lokalnej 
wspólnoty. Stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły przede wszystkim naruszania 
przez wójtów przepisów ustawy o fun-
duszu sołeckim przy ustalaniu wysokości 
środków przypadających poszczególnym 
sołectwom (75% gmin) i ich wykorzysta-
niu (47% gmin), a w konsekwencji pobra-
niu z budżetu państwa dotacji w nadmier-
nej wysokości – ogółem 114,1 tys. zł (58% 
gmin). Główną przyczyną była słabość ist-
niejących systemów kontroli zarządczej 

42 Strona 7-8 ww. Informacji.
43 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 4/2013/P/12/134/LGD zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli w lutym 2013 r.
44 Strona 6 ww. Informacji.
45 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 118/2017/P/16/064/LGD zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli we wrześniu 2017 r.

– działania podejmowane przez wójtów 
w celu zapewnienia zgodnego z prawem 
funkcjonowania funduszy okazały się nie-
wystarczające44.

Przechowywanie dokumentacji

W efekcie kontroli skuteczności działania 
systemu przechowywania dokumentacji 
osobowej i płacowej45 ustalono, że sys-
tem ten jest nieskuteczny i nie zapewnia 
wszystkim obywatelom możliwości dotarcia 
do dokumentów sprzed 1999 r. Pracownicy 
zlikwidowanych zakładów pracy nie mieli 
wpływu na to, do którego przechowawcy 
trafiły dokumenty potwierdzające przebieg 
ich zatrudnienia. Tymczasem od tego może 
zależeć wysokość rent i emerytur, ponie-
waż dokumenty przechowywane przez pod-
mioty nieupoważnione nie są przez ZUS 
uznawane i nie pozwalają na otrzymanie 
pełnych świadczeń emerytalno-rentowych. 
W dodatku nie utworzono jednej bazy da-
nych o miejscach przechowywania doku-
mentacji. Dlatego jej poszukiwanie może 
być długie i skomplikowane, a w niektó-
rych przypadkach zakończyć się niepowo-
dzeniem. Nadto w wypadku dokumen-
tacji osobowej i płacowej poświadczonej 
przez podmioty nieupoważnione do jej prze-
chowywania, ZUS do 2008 r. przy wy-
liczaniu wysokości świadczenia przyszłe-
mu emerytowi uznawał jedynie lata pracy, 
a za podstawę zarobków przyjmował stawkę 
zero, a od 2009 r. – kwotę minimalnego  
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Załoga Delegatury NIK w Gdańsku, dyrektor Ewa Jasiurska-Kluczek (w pierwszym rzędzie, pierwsza z lewej), wicedyrektor Teresa Sawicka (w pierwszym 
rzędzie, trzecia z lewej) i wicedyrektor Ewa Duszka (w drugim rzędzie, pierwsza z lewej), Gdańsk 21 września 2018 r. 
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wynagrodzenia obowiązującą w okresie bra-
nym pod uwagę. Skutki finansowe usta-
nowienia nowej zasady przejścia ze stawki 
zero na płacę minimalną pochłoną rocznie 
około 300 mln zł, co świadczy o skali pro-
blemu i liczbie obywateli, którzy z powodu 
problemów ze swoją dokumentacją płacową 
mogą mieć wyliczoną niższą emeryturę46. 
Ustalenia kontroli wskazujące na powyższe 
nieprawidłowości o charakterze systemo-
wym potwierdzają wyniki panelu zorgani-
zowanego przez NIK po zakończeniu czyn-
ności kontrolnych, w którym wzięli udział 
eksperci – przedstawiciele Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
ZUS, Głównego Inspektora Pracy, GIODO, 
Mini sterstwa Sprawiedliwości, Sto wa-
rzy szenia Archiwistów Polskich i Zwią-
zku Województw RP. W wyniku tej jakże 
ważnej i aktualnej dla obywateli kontroli 
Najwyższa Izba Kontroli skierowała sze-
reg wniosków de lege ferenda do Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Naro dowego 
i do Ministra Rodziny, Pracy i Po li tyki 
Spo łecznej. Ponadto, mając na względzie 
interes ubezpieczonych, którzy nie sko-
rzystali z wprowadzonej w 2009 r. zasa-
dy przyjmowania do podstawy wymiaru 
emerytur i rent (w wypadku braku uzna-
wanej przez ZUS dokumentacji dotyczą-
cej wynagrodzenia) kwoty minimalnego 
wynagrodzenia, zamiast „stawki zero-
wej”, NIK wnioskowała do Prezesa ZUS 

46 Zob. skrót prasowy zamieszczony 28.9.2017 na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli <www.nik.
gov.pl> w dziale „Aktualności” (dostęp 28.3.2018). 

47 Strona 7 i 12-13 ww. Informacji.
48 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 3/2012/P/11/129/LGD zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli w marcu 2012 r.

o przeprowadzenie, w formie dostępnej 
dla wszystkich grup wiekowych, akcji in-
formującej ubezpieczonych o możliwo-
ści wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych z wnioskiem o ponowne usta-
lenie kapitału początkowego lub świadcze-
nia emerytalno-rentowego, uwzględniające 
powyższą zmianę47.

Ogrody zoologiczne

Po zbadaniu wykorzystania środków pu-
blicznych przez wybrane ogrody zoolo-
giczne48 stwierdzono, że prawidłowo 
zagospodarowały środki na działalność 
statutową związaną przede wszystkim 
z prowadzeniem hodowli i utrzymaniem 
zwierząt, podejmując także wysiłki służące 
zapewnieniu zwierzętom odpowiednich 
warunków bytowych oraz propagowaniu 
idei ochrony przyrody. Stwierdzono jed-
nak naruszenia przepisów rozporządzenia 
Ministra Środowiska dotyczące zapewnie-
nia zwierzętom minimalnych warunków 
przestrzennych ich hodowli i utrzymywa-
nia, co było spowodowane m.in. brakiem 
pieniędzy na przeprowadzenie niezbęd-
nych modernizacji istniejących obiektów 
oraz budowę nowych pawilonów i wybie-
gów. Ponadto stwierdzono słabości niektó-
rych elementów i mechanizmów kontroli 
zarządczej, w tym udzielanie zamówień 
publicznych z pominięciem przepisów 
Prawa zamówień publicznych lub w nie-
właściwych trybach.
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Kontrola turnieju piłkarskiego

Wśród kontroli NIK dotyczących przygoto-
wania Polski do organizacji finałowego tur-
nieju piłkarskiego mistrzostw Europy zna-
lazła się koordynowana przez delegaturę 
pt.: „Realizacja zadań wynikających z usta-
wy o usługach turystycznych przez mar-
szałków województw, na terenie których 
leżą miasta zgłoszone do organizacji finało-
wego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012”49. W jej wyni-
ku stwierdzono, że marszałkowie zapewnili 
realizację zadań związanych z regulacją 
rynku usług turystycznych (dotyczących 
m.in. rejestracji organizatorów turystyki, 
nadawania uprawnień przewodnika tu-
rystycznego oraz kategoryzacji obiektów 
hotelarskich). Kontrola wykazała jednak 
także nieprawidłowości w realizacji wy-
mienionych zadań polegające m.in. na nie-
pełnym wywiązywaniu się z obowiązku 
kontroli podmiotów działających na rynku 
turystycznym50.

Kontrole systemów

W rezultacie badania systemów zarzą-
dzania i kontroli51, będących narzędziem 
wspomagającym właściwą realizację regio-
nalnych programów operacyjnych, ocenio-
no, że zostały one zaprojektowane zgodnie 

49 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 6/2010/P/09/130/LGD zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli w styczniu 2010 r.

50 Strona 7 ww. Informacji.
51 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 132/2008/P/08/132/LGD, zatwierdzona przez prezesa Najwyższej Izby 

Kontroli w lipcu 2008 r. System zarządzania i kontroli zdefiniowano w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 
z 11.7.2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (por. przypis nr 1 s. 5 ww. Informacji).

52 Strona 5 i 8 ww. Informacji.
53 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 168/2012/I12/002/LGD, zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli w listopadzie 2012 r.
54 Strona 9 ww. Informacji.

z wymogami prawa wspólnotowego i krajo-
wego. Natomiast stwierdzone uchybienia 
dotyczyły m.in. konieczności zapobiegania 
równoległemu dofinansowaniu z różnych 
źródeł tych samych operacji, zapewnienia 
uniknięcia sytuacji konfliktu interesów 
pracowników urzędów i nieprzejrzysto-
ści kryteriów wyboru projektów w pro-
cedurach ustanowionych przez niektóre 
zarządy województw52. 

Kontrola funkcjonowania systemów 
zarządzania emisjami gazów cieplar-
nianych i handlu uprawnieniami do ich 
emisji53 wykazała, że działają popraw-
nie, wspomagając realizację zobowiązań 
międzynarodowych Polski dotyczących 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
ich inwentaryzacji i raportowania ilości 
zanieczyszczeń uwalnianych do powie-
trza. Systemy te nie zabezpieczały jednak 
ryzyka istotnego z punktu widzenia inte-
resów państwa. Kontrola międzynarodo-
wa wskazała m.in. zagrożenia związane 
z nieprawidłowościami przy rozliczaniu 
podatku VAT z tytułu transakcji dotyczą-
cych handlu uprawnieniami do emisji; 
doprowadziły one do wyłudzenia znacz-
nych kwot z budżetów niektórych państw 
objętych Europejskim Systemem Handlu 
Uprawnieniami do Emisji54.
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Kontrole międzynarodowe
Z kontroli międzynarodowych (kon-
trole równoległe), prowadzonych przez 
Delegaturę NIK w Gdańsku, warto wy-
mienić: „Zarządzanie programami po-
prawy jakości środowiska współfinanso-
wanymi ze środków Europejskiego Fun-
du szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
regionalnych programów operacyjny-
ch”55 – kontrolę prowadzoną równolegle 
z Naj wyższym Organem Kontroli Danii 
(Rigsre visionen) w ramach „Audit of EU 
Regional Fund projects focused on the 
environment and environmentally friendly 
energy (programme period 2007–2013)”; 
„Przestrzeganie przepisów prawa wspólno-
towego i krajowego w procesie wdrażania 
systemów zarządzania i kontroli regional-
nych programów operacyjnych dla okresu 
programowania 2007–2013”56 – przepro-
wadzoną równolegle z najwyższymi orga-
nami kontroli państwowej krajów Grupy 
Wy sze hradzkiej oraz Austrii i Słowenii 
oraz „Funkcjonowanie systemów zarządza-
nia emisjami gazów cieplarnianych i handlu 
uprawnieniami do ich emisji”57 – kontrolę 
równoległą wspólnie z najwyższymi orga-
nami kontroli Danii, Estonii, Finlandii, 
Litwy, Łotwy, Norwegii i Szwecji.

W wyniku współpracy z Najwyższym 
Organem Kontroli Danii58 wyodrębniono 
dobre praktyki związane z wdrażaniem 
programów regionalnych dotyczących 
środowiska o charakterze ogólnopolskim. 

55 (P/10/186).
56 (P/08/132).
57 (I/12/002).
58 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 160/2010/P/10/186/LGD, zatwierdzona przez prezesa Najwyż-

szej Izby Kontroli we wrześniu 2010 r.
59 Strona 14 ww. Informacji.

Wyniki przeprowadzonej kontroli wska-
zywały na potrzebę przyspieszenia dzia-
łań Zarządu Województwa Pomorskiego 
(Instytucja Zarządzająca RPO) zwiększa-
jących skuteczność wykorzystania środ-
ków Regionalnego Progra mu Operacyjnego 
dla Województwa Pomor skiego na lata 
2007–2013 w ramach przyznanej aloka-
cji dla województwa pomorskiego59.

Zaprezentowane przykładowe zaledwie 
efekty pracy i zaangażowania kontrole-
rów gdańskiej delegatury były oczekiwa-
nym i poszukiwanym źródłem informa-
cji dla organów władzy i społeczeństwa. 
Realizując misję i wizję Najwyż szej Izby 
Kontroli Delegatura NIK w Gdańsku wy-
kazuje inicjatywę kontrolną, w tym prowa-
dzi ciekawe kontrole regionalne – związa-
ne ze środowiskiem i gospodarką morską 
wykorzystując przy tym szeroki wachlarz 
narzędzi metodycznych (kontrole rozpo-
znawcze, kontrole zlecone innym organom, 
panele ekspertów, badania ankietowe i opi-
nie biegłych), wykazując dbałość o gospo-
darność i skuteczność w służbie publicz-
nej, przez co niewątpliwie przyczynia się 
do utrwalenia autorytetu najwyższego 
organu kontroli państwowej. 

RAFAŁ MALCHAREK,
RAFAŁ WIECZORKOWSKI,
Delegatura NIK w Gdańsku





Delegatura NIK w Katowicach
Ustawa konstytucyjna z 15 lipca 1920 r. zawierała Statut Organiczny Wojewódz-
twa Śląskiego. Z jej brzmienia wynika, że przewidywano istnienie dwóch niezależ-
nie działających organów kontroli państwowej: Najwyższej Izby Kontroli Państwa 
oraz Izby Obrachunkowej Śląskiej. Miały funkcjonować na podobnych zasadach, 
a różnice dotyczyć głównie właściwości rzeczowej tych organów. Z czasem oka-
zało się, że niektóre przepisy gwarantujące niezależność organów na Śląsku nie 
zostały zrealizowane, choć o jej uzyskanie zabiegały władze województwa. Prze-
pisy zawierające Statut Organiczny formalnie obowiązywały aż do 7 maja 1945 r. 
Po wojnie śląskie struktury kontroli podzieliły los pozostałych jednostek tereno-
wych kontroli państwowej, jednak historia na zawsze wpłynęła na specyfikę regio-
nu. Dziś Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach należy do najwięk-
szych jednostek kontrolnych NIK. Na tematykę podejmowanych kontroli wpływa 
przede wszystkim charakter silnie zurbanizowanego regionu, ukształtowanego 
przez przemysł ciężki i funkcjonowanie kopalni węgla kamiennego, ale dziś nie 
są to jedyne wyzwania dla jednostki.
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Okres międzywojenny
Stulecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości w 1918 r. skłania do reflek-
sji nad trudnymi początkami budowania 
polskiej państwowości. Z trzech dotych-
czas istniejących systemów organizacyj-
noprawnych należało utworzyć względnie 
spójny organizm państwowy ze wszyst-
kimi jego strukturami organizacyjnymi. 
Odnosiło się to w szczególności do orga-
nizacji i funkcjonowania podstawowych 
instytucji państwowych, a więc organów 
stanowiących, wykonawczych, sądow-
niczych, a także do organów kontroli 
państwowej, funkcjonujących nie tylko 
na szczeblu centralnym, ale także na szcze-
blach terenowych. 

Dzieło to, co zrozumiałe, było nieustan-
nie doskonalone, a proces ten przerwała 
dopiero II wojna światowa. Patrząc zatem 
na dokonania okresu II Rzeczypospolitej 

1 Zob. szerzej R. P. Krawczyk: Najwyższa�Izba�Kontroli�w�okresie�II�Rzeczypospolitej, „Studia Prawnicze” 
z. 4/1990, s. 86.

należy podkreślić, że wiele przyjętych 
wówczas rozwiązań organizacyjno-
prawnych w większym lub mniejszym 
zakresie przetrwało do dziś. Świadczy 
to także o doskonałości tworzonego wów-
czas prawa.

Odnosi się to również do problematyki 
kontroli państwowej, rozumianej jako nie-
zbędny element zarządzania państwem, 
będąca przedmiotem zainteresowania 
najwyższych organów państwa od po-
czątku istnienia II Rzeczypospolitej. 
Wskazuje na to zarówno analiza wyda-
nych wówczas aktów prawnych, jak i in-
nych dokumentów urzędowych1. Należy 
podkreślić, że rodowód tej instytucji 
jest niewiele tylko młodszy od początku 
odrodzonej Rzeczypospolitej, bowiem 
zwieńczeniem procesu tworzenia struk-
tur organizacyjnych kontroli państwowej 
było wydanie przez Naczelnika Państwa 
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dekretu z 7 lutego 1919 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli Państwa2 (NIKP). 

Najwyższa Izba Kontroli Państwa

Uprawnienia kontrolne NIKP przewidzia-
no jako bardzo szerokie. Zgodnie z art. 1 
dekretu była ona „władzą podległą bez-
pośrednio Naczelnikowi Państwa, samo-
dzielną i powołaną do stałej, a wszech-
stronnej kontroli dochodów i wydatków 
państwowych, prawidłowości admini-
strowania majątkiem państwa oraz go-
spodarki instytucji, zakładów fundacji 
i funduszów, tudzież jednostek samo-
rządowych”, a także miast wskazanych 

2 Dz.U. nr 14 poz. 183, na jego podstawie uchylone zostało postanowienie Tymczasowej Rady Stanu z 10.8.1917 
o utworzeniu Urzędu Obrachunkowego.

3 Tymczasowy regulamin NIKP i jej organów ogłoszony został przez Naczelnika Państwa 20.2.1920 (M.P. nr 41).
4 M. P. nr 31 z 9.2.1920. 

w regulaminie3. Ponadto NIKP miała 
uprawnienie do kontroli wykonania bu-
dżetu państwa. Artykuł 20 dekretu prze-
widywał także wydawanie przez Prezesa 
NIKP aktów wykonawczych (rozporzą-
dzeń), mających na celu stworzenie odpo-
wiedniej struktury organizacyjnej NIKP 
(jednostek terytorialnych), działających 
na określonych obszarach Polski. Na pod-
stawie rozporządzenia Prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli Państwa z 17 stycznia 1920 r. 
o utworzeniu trzech Izb Kontroli Państwa4, 
powołano je w Warszawie, w Kielcach 
oraz we Lwowie. Żadna z tych izb nie obej-
mowała jednak terenów Górnego Śląska, 
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Siedziba Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach przy ul. Powstańców 29.
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zapewne także z tego powodu, że jego gra-
nice północno-zachodnie nie były jeszcze 
jednoznacznie określone.

Statut Organiczny 
Województwa Śląskiego

Na tle tych wydarzeń szczególne znacze-
nie miało uchwalenie przez Sejm Rzeczy-
pospolitej ustawy konstytucyjnej z 15 lipca 
1920 r. zawierającej Statut Organiczny 
Województwa Śląskiego5. W  art.  1 
stwierdzał on, że „Województwo Śląskie 
będzie nieodłączalną częścią składową 
Rzeczypospolitej Polskiej i będzie posia-
dało prawa samorządne stosownie do prze-
pisów statutu”. Organami Województwa 
Śląskiego był Sejm Śląski jako organ sta-
nowiący (art. 4) oraz Wojewoda i licząca 
7 członków Rada Wo jewódzka jako orga-
ny naczelne administracji Wo jewództwa 
Śląskiego (art. 24). Wo jewodów i jego za-
stępców mia nował Na czelnik Państwa 
na wniosek Rady Ministrów, a pozostali 
członkowie Rady Wojewódzkiej byli wybie-
rani przez Sejm Śląski na roczną kadencję. 
Artykuł 33 ust. 1 stanowił, że „wyższych 
urzędników administracji państwowej urzę-
du wojewódzkiego od VIII klasy począw-
szy mianuje Naczelnik Państwa na wnio-
sek Rady Ministrów po wysłuchaniu wo-
jewody”. Z kolei dodany 8 marca 1921 r. 
ust. 3 tego przepisu wskazywał także, 
że pracownicy państwowi „urzędujący 

5 Dz.U. nr 73 poz. 497.
6 Art. 33 statutu, w brzmieniu nadanym mu ustawą konstytucyjną z 8.3.1921 dotycząca uzupełnienia Ustawy 

Konstytucyjnej z 15.7.1920 zawierającej Statut Organiczny Województwa Śląskiego (Dz.U. nr 26 poz. 146). 
7 J. Ciągwa: Pierwsza�nowela�ustawy�konstytucyjnej�z�dnia�15�lipca�1920�roku,�zawierającej�statut�organiczny�

województwa�śląskiego.�Z�dziejów�prawa, t. 5, Katowice 2012, s. 158.
8 Ustawa z 16.6.1922 o rozciągnięciu na ziemie górnośląskie województwa śląskiego Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej i niektórych innych ustaw oraz w przedmiocie zmian w ustawodawstwie, na tych ziemiach 
obowiązujących. Dz.U. nr 46 poz. 388. 

w Województwie Śląskim powinni w zasa-
dzie pochodzić z Województwa Śląskiego”. 
Przy równych kwalifikacjach mieli oni 
także pierwszeństwo w zatrudnieniu, 
a przeniesienie do innych części Polski 
wbrew ich woli mogło nastąpić tylko 
wówczas, gdy wymagało tego „wyszkole-
nie lub wydoskonalenie, albo przeważają-
cy interes służby państwowej”6. Należy 
zaznaczyć, że przepis ten nie odnosił się 
tylko do urzędników zatrudnionych w urzę-
dzie wojewódzkim, ale także do wszystkich 
urzędników państwowych, także tych za-
trudnionych w utworzonym w 1924 r. 
Specjalnym Urzędzie Kontroli Państwowej 
w Katowicach7. 

Można zatem powiedzieć, że w dniu 
uchwalania Statutu Organicznego usta-
wodawca przewidywał istnienie dwóch 
niezależnie działających organów kontroli 
państwowej: Najwyższej Izby Kontroli 
Państwa oraz Izby Obrachunkowej Śląs-
kiej. Wszystko wskazuje na to, że orga-
ny te miały działać na podobnych za-
sadach, zasadnicza odmienność spro-
wadzała się do ich różnej właściwości 
rzeczowej. Problem jednak w  tym, 
że Statut miał wejść w życie z dniem 
objęcia Województwa Śląskiego przez 
Rzeczpospolitą Polską, a termin ten nie 
był wówczas znany. Nastąpiło to dopie-
ro 22 czerwca 1922 roku8. Powstawanie 
i rozwój instytucji ogólnopaństwowych 
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przebiegało więc na razie niezależnie od or-
ganizacji instytucji tworzonych w woje-
wództwie śląskim. Z czasem okazało się, 
że niektóre przepisy gwarantujące nie-
zależność organów kontroli państwowej 
na Śląsku nie zostały zrealizowane.

Konstytucja marcowa

Uchwalona 17 marca 1921 r. Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej nie narusza-
ła postanowień Statutu Organicznego 
Województwa Śląskiego. Jej art. 9 stanowił 
jednak, że do kontroli całej administracji 
państwowej pod względem finansowym, 
badania zamknięć rachunków Państwa, 
przedstawiania corocznie Sejmowi wnio-
sku o udzielenie lub odmówienie udziele-
nia rządowi absolutorium – jest powołana 
Najwyższa Izba Kontroli, oparta na zasa-
dzie kolegialności i niezależności sędziow-
skiej członków jej kolegium, usuwanych 
tylko uchwałą Sejmu RP, większością 
3/5 głosujących. Organizację Najwyższej 
Izby Kontroli i sposób jej działania miała 
szczegółowo określić odrębna ustawa.

Ustawa o kontroli państwowej

Ustawę taką Sejm RP uchwalił 3 czerw-
ca 1921 r.9, tym samym utracił moc obo-
wiązujący dotychczas dekret Naczelnika 
Państwa z 19 lutego 1919 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli Państwa. Zgodnie z nową 
ustawą kontrola państwowa była władzą 
opartą na zasadach kolegialności, nieza-
leżną od rządu i podległą bezpośrednio 
Prezydentowi Rzeczypospolitej. Z tre-
ści ustawy nie wynikało jednoznacznie, 

9 Ustawa z 3.6.1921 o kontroli państwowej. Dz.U. nr 51 poz. 314.

czy NIK będzie także obejmować swą wła-
ściwością województwo śląskie. Analiza 
tych przepisów pozwala jednak wyrazić 
przypuszczenie, że ustawodawca celowo 
skonstruował omawiane przepisy na tyle 
elastycznie, by w razie potrzeby rozcią-
gnąć przedmiotowy i podmiotowy zakres 
działania NIK także na obszar tego wo-
jewództwa. Wprawdzie wprost uczynić 
tego nie mógł, bowiem na przeszkodzie stał 
omówiony wyżej przepis art. 14 Statutu 
Organicznego przewidujący utworzenie 
odrębnej izby obrachunkowej śląskiej, nie-
mniej można przypuszczać, że już wów-
czas zarysowała się tendencja do unifikacji 
kontroli państwowej w Polsce, z uwzględ-
nieniem rozciągnięcia jej także na teryto-
rium samorządnego województwa śląskie-
go. Należy przypomnieć, że gdy uchwa-
lono ustawę o kontroli państwowej, nie 
obowiązywał jeszcze Statut Organiczny 
(wszedł w życie 22 czerwca 1922 r.), nie 
było też ostatecznie określonych granic 
samorządnego województwa śląskiego, 
co nastąpiło 20 października 1921 r.

Teza o podjętej już wówczas próbie 
unifikacji kontroli państwowej w Polsce 
jest bardzo prawdopodobna, bowiem od sa-
mego początku obowiązywania Statutu 
Organicznego, prawie nieustannie toczyły 
się spory wokół zasad ustalania należnej 
Skarbowi Państwa tangenty oraz zasad kon-
troli władz centralnych w zakresie prawa 
budżetowania. W tym celu zamierzano 
wprowadzić specjalne środki kontroli, 
niestosowane w odniesieniu do innych 
dziedzin działalności ustawodawczej 
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Sejmu Śląskiego. Jak podkreśla J. Ciągwa, 
ta szczególna preferencja śląskiego usta-
wodawstwa budżetowego i otoczenie 
go specjalną pieczą władz centralnych 
była w pełni zrozumiała, jeśli uwzględ-
nimy, że budżet ten był wiernym obrazem 

10 J. Ciągwa: Wpływ�centralnych�organów�Drugiej�Rzeczypospolitej�na�ustawodawstwo�śląskie�w�latach�1922–1939, 
Katowice 1979, s. 213. Tangenta – część dochodu Skarbu Śląskiego przekazywana do Skarbu RP (przyp.red.)

tego, co Skarb Państwa otrzyma z woje-
wództwa śląskiego tytułem tangenty”10.

Próby ograniczania samodzielności bu-
dżetowej przybierały postać konkretnych 
projektów aktów prawnych. Na począt-
ku 1922 r. projekt taki został opracowany 
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Ustawa konstytucyjna z 8 marca 1921 r. obowiązywała od 22 marca 1921 r. do 7 maja 1945 r. 
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przez Prezydium Rady Ministrów i prze-
widywał bardzo krótki termin przygo-
towania preliminarza budżetowego 
Województwa Śląskiego oraz przedsta-
wienia go Ministrowi Skarbu RP za pośred-
nictwem Ministra Spraw Wewnętrznych. 
Po sprzeciwie Naczelnej Rady Ludowej, 
projekt został uznany za sprzeczny z za-
sadami autonomii Śląska11. Podobnie nie-
udaną próbę ograniczenia samodzielno-
ści budżetowej podjęto w 1932 r. wpisu-
jąc do projektu ustawy o wewnętrznym 
ustroju województwa śląskiego zawity 
termin uchwalenia budżetu. Po upływie 
tego terminu, projekt ustawy budżetowej 
miał ogłosić wojewoda na wniosek Śląskiej 
Rady Wojewódzkiej. Była to więc próba 
kontroli władz wykonawczych nad Sejmem 
Śląskim, rozwiązania niespotykanego 
w żadnym z krajów ówczesnej Europy12.

Struktura organizacyjna NIK w tere nie, 
wynikająca z ustawy o kontroli państwo-
wej, zaczęła się krystalizować wkrótce 
po jej uchwaleniu. Już 20 sierpnia 1921 r. 
utworzono Okręgową Izbę Kon troli 
Państwowej w Kowlu obejmującą woje-
wództwa wołyńskie i poleskie13, 29 wrze-
śnia 1921 r. utworzono taką izbę w Pozna-
niu, obejmującą województwa poznań-
skie i pomorskie14, wreszcie 22 grudnia 
1921 r. w Krakowie dla województwa 

11 Tamże, s.214.
12 Tamże, s.216.
13 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 20.8.1921 o utworzeniu Izby Okręgowej Kontroli w Kowlu 

(Dz.U. nr 74 poz. 507).
14 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 29.9.1921 o utworzeniu Izby Okręgowej Kontroli  

w Poznaniu (Dz.U. nr 85 poz. 620).
15 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 22.12.1921 o utworzeniu Izby Okręgowej Kontroli  

w Krakowie (Dz.U. nr 4 poz. 31).
16 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 6.9.1922 o utworzeniu Izby Okręgowej Kontroli w Wilnie 

(Dz.U. nr 75 poz. 684).

krakowskiego i śląskiego15. Rok później, 
6 września 1922 r. utworzono okręgo-
wą izbę w Wilnie, obejmującą Ziemię 
Wileńską oraz województwo nowogródz-
kie16. W kolejnych latach tworzono okrę-
gowe izby w innych miastach.

Okręgowa Izba Kontroli w Krakowie 
obejmowała więc właściwością miejsco-
wą także województwo śląskie. Było to po-
dyktowane względami wskazanymi wyżej, 
a w szczególności nieobowiązywaniem jesz-
cze Statutu Organicznego. Warto jednak 
wskazać na jej specyficzny charakter ustro-
jowy, miała bowiem funkcjonować zarówno 
na podstawie przepisów ustawy o kontro-
li państwowej i na podstawie przepisów 
Statutu Organicznego. Podmiotowym za-
kresem kontroli w województwie śląskim 
objęte były przede wszystkim organy pań-
stwowe, powstawały jednak wątpliwości 
co do zakresu kontroli wykonania budżetu 
samorządnego województwa przez tę izbę. 
Zastrzeżenia wynikały stąd, że uchwalenie 
tego budżetu należało wszakże do kompe-
tencji autonomicznego Sejmu Śląskiego. 

Chciano te wątpliwości jak najszyb-
ciej rozwiać, dlatego trwały także in-
tensywne prace nad projektami ustaw 
przewidzianych do uchwalenia na pod-
stawie stosownych delegacji zawartych 
w Statucie Organicznym. Obejmowały 
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m.in. zagadnienia wzajemnego stosun-
ku Skarbu Śląskiego do Skarbu Państwa, 
a także utworzenia Izby Obrachunkowej 
Śląskiej. Prace te postępowały jednak bar-
dzo powoli, ku rozgoryczeniu niektórych 
posłów śląskich17. Wobec braku tego or-
ganu kontrolnego, Sejm Śląski uchwałą 
z 11 stycznia 1924 r. wyraził zgodę na pro-
wadzenie działalności kontrolnej przez or-
gany Najwyższej Izby Kontroli w zakresie 
przewidzianym dla Izby Obrachunkowej 
Śląskiej18.

Specjalny Urząd Kontroli Państwowej 
w Katowicach

Niespełna dwa miesiące później, 5 kwiet-
nia 1924 r. dostrzegając jednak potrze-
bę istnienia odrębnego organu kontroli 
państwowej na terenie województwa, 
na podstawie rozporządzenia Prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli wydanego w po-
rozumieniu z Prezesem Rady Ministrów, 
na  mocy art.  28 ustawy o  Kontroli 
Państwowej, utworzono Specjalny Urząd 
Kontroli Państwowej w Katowicach19. 
Jednocześnie z terytorialnego zakre-
su działania Okręgowej Izby Kontroli 
w Krakowie wyłączono województwo ślą-
skie. Specjalny Urząd Kontroli Państwowej 
w Katowicach funkcjonujący od 24 czerw-
ca 1924 r. działał na tych samych zasa-
dach co okręgowe izby kontroli, ale wy-
łącznie na obszarze województwa śląskiego. 
W jego skład wchodził wydzielony oddział 

17 W. Dąbrowski: Stosunek�Skarbu�Śląskiego�do�Skarbu�Państwa.�Materiały, Katowice 1939, s. 8.
18 Ustawy Sejmu Śląskiego 1922–1932.  Katowice 1932, s. 101.
19 Dz.U. nr 32 poz. 337. Poza tym w okresie międzywojennym funkcjonowało siedem izb okręgowych.  

Zob. bliżej H. Rechowicz: Sejm�Śląski�1922–1939, Katowice 1971, s. 64.
20 Z. Madej: Z�dziejów�delegatury�Najwyższej�Izby�Kontroli�w�Katowicach, „Kontrola Państwowa” nr 3/2004, s. 188.

obrachunkowy, który do czasu utworzenia 
Izby Obrachunkowej Śląskiej miał wy-
konywać rewizję finansową gospodarki 
tych działów administracji wojewódz-
twa śląskiego, które podlegałyby rewizji 
Izby Obrachunkowej Śląskiej. Ten zakres 
właściwości rzeczowej nowo powstałego 
urzędu usankcjonował także Sejm Śląski 
uchwałą z 11 maja 1924 r. powierzając or-
ganom NIK kontrolę dochodów i wydat-
ków województwa. W ten sposób organy 
Najwyższej Izby Kontroli zostały upo-
ważnione do prowadzenia faktycznej 
kontroli władz i urzędów we wszystkich 
działach administracji śląskiej. Należy 
dodać, że kontrola prowadzona była w try-
bie i na zasadach określonych w ustawie 
z 3 czerwca 1921 r. o Kontroli Państwowej. 
Siedziba urzędu mieściła się w budynku 
przy placu Sejmu Śląskiego, a jego preze-
sem został Andrzej Bajda20.

Nie ulega wątpliwości, że Specjalny 
Urząd Kontroli Państwowej posiadał sta-
tus szczególny nie tylko z nazwy. Z jednej 
bowiem strony podmiotami jego kontro-
li były organy administracji państwowej 
(rządowej), z drugiej organy i instytucje 
samorządnego województwa śląskiego. 
To, a także specyfika gospodarcza i finan-
sowa tego województwa wyróżniała jego 
zakres działania na tym obszarze i pod-
kreślała szczególny charakter, niezna-
ny w innych częściach Polski. Powyższe 
fakty wskazują dobitnie, że w Sejmie 
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Śląskim również brakowało woli poli-
tycznej i determinacji do utworzenia 
Izby Obrachunkowej Śląskiej. Głos po-
słów, którzy się za tym opowiadali, nie był 
wystarczający, aby zrealizować postano-
wienia Statutu Organicznego, gwaran-
tującego nie tylko autonomię w dziedzi-
nie prawodawstwa i władzy wykonaw-
czej, ale także w tworzeniu niezależnych 
od władz ogólnopaństwowych organów 
kontroli państwowej. Należy podkreślić, 
że kolejno podejmowane przez Sejm Śląski 
próby utworzenia Izby Obrachunkowej 
Śląskiej kończyły się niepowodzeniem. 
Do końca II Rzeczypospolitej nie powo-
łano takiego organu. Nie był to zresztą 
jedyny grzech zaniechania w tej dzie-
dzinie, bowiem do 1939 r. nie wydano 
także ustawy o zasadniczym znaczeniu 
nie tylko dla województwa, ale także i dla 
II Rzeczypospolitej, a mianowicie ustawy 
o zasadach wzajemnych rozliczeń finan-
sowych, co przewidywał art. 5 Statutu. 

Spory wokół tangenty

Należy więc postawić pytanie, dlaczego, 
pomimo niebudzących wątpliwości posta-
nowień Statutu Organicznego, nie wydano 
niektórych ustaw regulujących organizację 
i zasady funkcjonowania województwa ślą-
skiego. Nie ulega wątpliwości, że przyczyn 
tych było wiele, zarówno o charakterze 
politycznym, jak i społecznym oraz gospo-
darczym. Wśród przyczyn politycznych 
i społecznych podnoszono szczególnie to, 
że „w opinii publicznej rozpowszechniał 

21 J. Ciągwa: Kontrowersje�wokół�tangenty [w:] D. Bogacz i M. Tkaczuk (red.): Podstawy�materialne�państwa.�
Zagadnienia�prawno-historyczne, Szczecin 2006, s. 161.

22 J. Kokot: Zakres�działania�Województwa�Śląskiego�jako�jednostki�samorządu�terytorialnego, Katowice 1939, s. 64.
23 J. Ciągwa: Kontrowersje�wokół�tangenty..., op.cit., s. 161.

się pogląd o nieprzebranych bogactwach 
ziemi śląskiej i  zdolności płatniczej 
jej ludności, sprawiający, że to co Śląsk 
dawał tytułem podatków było wszystko 
za mało”21. Znacznie poważniejsze były na-
tomiast przyczyny gospodarcze, skutku-
jące nieustannym sporem w sprawie wy-
sokości tangenty. Należy przypomnieć, 
że w tej sprawie organy województwa 
śląskiego przedkładały jedynie propozy-
cję kwoty tangenty, a głos rozstrzygają-
cy miała Rada Ministrów RP. Nie ulega 
wątpliwości, że ustalenia rządu central-
nego nie szły w parze z interesem samo-
rządnego województwa, którego organy 
często wskazywały na znaczne dyspro-
porcje pomiędzy wymagalną wysokością 
tangenty, a znacznie większą kwotą fak-
tycznie odprowadzaną do Skarbu Państwa. 
Nie ulega wątpliwości, że elastyczny cha-
rakter przepisów o tangencie, uzależniał 
wysokość udziału Skarbu Śląskiego w wy-
datkach państwowych od swobodnej de-
cyzji Rady Ministrów. Jak się podkreśla 
w literaturze, samorząd śląski nie posiadał 
„żadnej ustawowej podstawy do przewi-
dywania z góry, ile będzie musiał wpła-
cić do Skarbu Państwa, co jest przecież 
czynnikiem pierwszorzędnej wagi dla go-
spodarki tego samorządu”22. W latach 
1924–1939 województwo śląskie przeka-
zało do Skarbu Państwa ponad 118 mln zł 
tytułem tangenty, co według niektórych 
źródeł przewyższało należną kwotę 
o ponad 71 mln zł23. W literaturze podkre-
śla się także, że choć współcześnie trudno 
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Wykaz pracowników Urzędu Kontroli Państwowej w Katowicach z lat dwudziestych XX w.



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 85 

Delegatura NIK w Katowicach

być rozjemcą w tym sporze, to jedno nie 
ulega wątpliwości, że „śląska strona sporu 
przedstawiła konkretne argumenty, prze-
mawiające za słusznością jej stanowiska, 
tymczasem minister skarbu ograniczał się 
zawsze jedynie do umieszczenia w preli-
minarzu budżetowym państwa należnej 
państwu tangenty”24.

Z dokumentów wynika, że Śląsk miał 
dla Polski szczególne znaczenie gospodar-
cze. Stąd pochodziło 100% koksu, 100% 
srebra, 99% ołowiu, 95% cynku, 75%, 
węgla, 75% żelaza i stali25. Także 3/4 eks-
portu ze Śląska trafiało do kraju dzięki 
portom, więc tu upatrywano m.in. genezy 
portu w Gdyni i linii kolejowej łączącej 
Gdynię ze Śląskiem. 

Nie ulega wątpliwości, że problem nie-
precyzyjnego przepisu o wzajemnych sto-
sunkach finansowych pomiędzy Skarbem 
Śląska i Skarbem Państwa oraz brak 
w tej sprawie ustawy szczegółowej, rzu-
tował na odczuwalny na Śląsku brak po-
czucia pełnej samorządności. Jak podkre-
ślano: „Bez względu na to, jaka będzie szata 
administracyjna województwa śląskiego, 
czy będzie ona autonomiczna, czy nazwie-
my ją samorządem, to może być ona sku-
teczną tylko wtedy, jeżeli będzie oparta 
o własny skarb i o możliwości realizowania 
własnych potrzeb”26. W. Dąbrowski pisał 
także, że „bez Górnego Śląska i wojewódz-
twa śląskiego nie może być mowy o gospo-
darczej niezależności Polski, a tym samym 
o jej znaczeniu i sile politycznej”27.

24 Tamże, s. 161.
25 Dane z 1931 r. Zob. bliżej, W. Dąbrowski: Stosunek�Skarbu�Śląskiego..., op.cit., s. 9.
26 W. Dąbrowski: Stosunek�Skarbu�Śląskiego..., op.cit., s. 8.
27 Tamże, s. 10.
28 Tamże, s. 45.

Brak przepisów regulujących wzajem-
ne zależności pomiędzy Skarbem Pań-
stwa a Skarbem Śląskim, spory o wyso-
kość tangenty, a także nieutworzenie Izby 
Obrachunkowej Śląskiej, miało także ne-
gatywny wpływ na pozycją prawną NIK 
w ogóle, jak również na pozycję jej Spe-
cjalnego Urzędu Kontroli Państwowej 
w Katowicach. Widząc wady regulacji 
prawnej pomiędzy obydwoma skarbami, 
z bezstronnego i niezależnego organu kon-
troli państwowej, NIK stała się z czasem 
swoistym obserwatorem sporu pomiędzy 
stroną śląską a ogólnopaństwową, starając 
się jednocześnie zachować swą dotychcza-
sową neutralność. Postawa NIK w tym spo-
rze zyskała uznanie obu stron konfliktu 
do tego stopnia, że próbowano nawet po-
wierzyć jej w tym konflikcie rolę rozjemcy. 

Jak podkreśla W. Dąbrowski, „na sku-
tek dyskusji, jaka toczyła się w roku 1929 
w Sejmie Śląskim na temat rozrachunku 
obu skarbów między sobą, już wtedy wy-
sunięto pomysł powołania do życia spe-
cjalnego arbitrażu w osobie prezesa Izby 
Kontroli Państwa prof. S. Wróblewskiego 
i powierzenia mu rozstrzygnięcia inter-
pretacyjnego tych pojęć prawno-skar-
bowych, które są ujęte w art. 5 [Statutu 
– przyp. CM]. Projekt ten, niestety, nie 
przyszedł do skutku”28. Słowa te wymagają 
szczególnego podkreślenia, bowiem sam 
fakt, że prezesowi NIK zaproponowano 
pełnienie swoistej funkcji arbitra w spo-
rze pomiędzy władzami województwa 
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śląskiego, a rządem RP wskazuje, jak wiel-
kim szacunkiem cieszyła się w owym cza-
sie Najwyższa Izba Kontroli jako insty-
tucja państwowa oraz jakie było niezwy-
kłe zaufanie do jej prezesa. Jest to mało 
znany fakt z historii NIK, warto zatem 
szczególnie go zaakcentować. Wskazuje 
on na nowe, nieznane dotąd oblicze kon-
troli państwowej. Należy także dodać, 
że w roku 1932 Sejm Śląski znowu pod-
niósł konieczność wydania omawianych 
przepisów wykonawczych do realizacji 
tego celu, proponując stworzenie specjal-
nej komisji złożonej z wybitnych praw-
ników polskich, która na podstawie 
materiałów dostarczonych przez mini-
stra skarbu i Sejm Śląski miała dokonać 
wykładni treści art. 5 Statutu. Pomysł 
ten także do końca II Rzeczypospolitej 
nie został zrealizowany29.

Istniejący stan prawny stawiał także 
w niezręcznej sytuacji pracowników 
Spe  cjal nego Urzędu Kontroli Państwo-
wej w Ka towicach. Należy zaznaczyć, 
że wskutek braku szczegółowego uregu-
lowania zależności obu budżetów, każda 
ze stron konfliktu miała możliwość wpły-
wania na administrację województwa ślą-
skiego w tym zakresie. Z jednej strony 
robiła to Rada Ministrów, ustalając fak-
tyczną wysokość tangenty przez Ministra 
Skarbu jako organu nadrzędnego nad 
Wydziałem Skarbowym Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, z drugiej czynił to Sejm 
Śląski grożąc niezatwierdzeniem za dany 
rok zamknięć rachunkowych Skarbu 

29 Tamże, s. 45.
30 J. Kokot: Zakres�działania�Województwa�Śląskiego...,op.cit., s. 70.
31 Dz.U. nr 21 poz.164, z późn. zm. 

Śląskiego. Szczególna rola NIK wynikała 
przede wszystkim z tego, że jej kontrole-
rzy znając zasady ustalania tangenty, do-
strzegali również dysproporcje pomiędzy 
kwotami należnymi Skarbowi Państwa, 
a rzeczywistymi kwotami odprowadzo-
nymi ze Skarbu Śląskiego. W literaturze 
wskazuje się, że kontrolerzy NIK wiedząc 
o przyczynach sporu, mogli tę sprawę pod-
nieść podczas czynności kontrolnych, 
„lub przejść nad nią do porządku dzien-
nego”30. Pamiętajmy, że NIK w Katowicach 
była z jednej strony organem kontroli pań-
stwowej, natomiast z drugiej wykonywała 
de facto uprawnienia, które przysługiwać 
miały projektowanej (a jednak nieutwo-
rzonej) Izbie Obrachunkowej Śląskiej. 

Szczególna rola śląskiej jednostki NIK

Z tego powodu rola śląskiego urzędu NIK 
była wyjątkowo delikatna. NIK w Kato-
wicach pełniła nie tylko funkcje kontrolne, 
ale bardzo często również funkcje mediatora 
pomiędzy stronami konfliktu. Jej szczególna 
pozycja wynikała również z tego, że koszty 
utrzymania Specjalnego Urzędu Kontroli 
Państwowej w Katowicach w części doty-
czącej województwa śląskiego pokrywane 
były w 2/3 z budżetu tego województwa, 
co wynikało z uchwały Sejmu Śląskiego 
z 11 stycznia 1924 r. Nadto, urzędnicy 
śląskiego Specjalnego Urzędu Kontroli 
Państwowej, do których stosowano prze-
pisy ustawy z 17 lutego 1922 r. o państwowej 
służbie cywilnej31, pobierali specjalny 20% 
dodatek do wynagrodzenia, tzw. dodatek 
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Pismo Prezesa Urzędu Kontroli Państwowej w Katowicach z 17 czerwca 1930 r. w sprawie zamiesz-
czenia sprostowania przez dziennik „Polonia”, dotyczącego nieprawdziwych informacji na temat 
pracowników urzędu, zawartych w jednym z artykułów.
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Deklaracja katowickich kontrolerów zobowiązujących się do przekazywania 1% pensji na rzecz osób 
bezrobotnych.

wojewódzki, przewidziany w ustawie ślą-
skiej. Uzasadnieniem do jego przyznania 
były wysokie ceny żywności. Jak podkreślał 
W. Dąbrowski: „Katowice – obok Gdyni 
– są najdroższym miastem, jeżeli chodzi 
o ceny najważniejszych środków masowego 
spożycia, jak ziemniaki, mąka, słonina i jaj-
ka”32. Nic zatem dziwnego, że Tymczasowa 
Rada Wojewódzka wydawała często rozpo-
rządzenia w przedmiocie dalszej podwyżki 
dodatku drożyźnianego do płac urzędni-
ków wojewódzkich33. Nie ulega więc wąt-
pliwości, że ta sytuacja pracowników ka-
towickiego oddziału NIK, choć wynikała 

32 W. Dąbrowski: Poradnik�prawniczy�wyjaśniający�stan�prawny�na�obszarze�woj.�Śląskiego, Katowice 1939, s. 212-213.
33 Zob. W. Dąbrowski: Zbiór�praw�konstytucyjnych�i�administracyjnych�województwa�śląskiego, Katowice 1922, t. 1, s. 113.

z obiektywnych uwarunkowań zewnętrz-
nych, nie była identyczna jak pracowników 
innych izb kontroli w Polsce.

Działalność kontrolna Specjalnego 
Urzędu Kontroli Państwowej w Katowi cach 
w tym okresie dość wyczerpująco została 
przedstawiona przez Z. Madeja, który pod-
kreślił, że Urząd dysponował w pierwszym 
okresie działalności zni komymi siłami, 
a jednocześnie był zobowiązany do wy-
konywania czynności kon trolnych w re-
gionie bogatym w podmioty gospodarcze, 
finansowane z budżetu województwa ślą-
skiego. Autor dodaje, że Urząd Kontroli 
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Państwowej w Katowicach publikował 
i przesyłał Sejmowi Śląskiemu corocznie 
informację o wynikach przeprowadzonej 
kontroli pt. „Uwagi o gospodarce finan-
sowej Województwa Ślą skiego na pod-
stawie wyników czynności rewizyjnych, 
dokonanych w związku z kontrolą wyko-
nania bu dżetu Województwa Śląskiego”. 
Jak podkreśla, początkowo liczba jedno-
stek podlegających kontroli oscylowa ła 
wokół 1000 (np. w 1925 r. było 1001 pod-
miotów, a w 1927 roku – już 1023). Dodaje 
także, że do wykonywania czynności kon-
trolnych urząd dysponował ok. 20 etata-
mi inspektorskimi. Godna odnotowania 
jest także uwaga ogólna Autora, że pomi-
mo upływu wielu lat, problemy, z jakimi 
boryka się kontrola państwowa, dziedziny 
kontrolowanej działalności, a także rodzaj 
dostrzeżonych nieprawidłowości nie uległ 
w tym czasie zasadniczym zmianom34. 
To bardzo ważna konstatacja, wskazuje 
bowiem, że niektóre wady związane z or-
ganizacją i funkcjonowaniem instytucji 
wykorzystujących pieniądze publiczne 
mają charakter organiczny.

Analiza dokumentów źródłowych, a tak-
że podane wyżej opracowanie wskazuje, 
że niemal stałym obszarem zainteresowania 
śląskiego urzędu kontroli państwowej był 
i jest obrót węglem, a w szczególności mani-
pulacja kosztami i cenami zbytu tego surow-
ca. Wśród innych kontroli na uwagę zasłu-
guje problematyka zamówień publicznych, 
gdzie kontrolerzy stwierdzali wielokrotnie 

34 Z. Madej: Z�dziejów�delegatury..., op.cit., s. 187-188. W okresie międzywojennym wykryto nieprawidłowo-
ści w zakupie owsa dla policyjnych koni, a w wieku XXI niegospodarność przy zakupie paliwa do policyjnych 
samochodów.

35 Tamże, s. 188-191. 
36 Dz.U. nr 17 poz. 92.

nierzetelne przygotowywanie do realiza-
cji inwestycji publicznych, nie realne ter-
miny wykonania prac, (co skutkowało 
wielokrotnym przedłu żaniem terminów 
ich zakończenia), lekceważenie ze strony 
przedsiębiorców kar umownych, zlecanie 
zadań podmiotom, które nie złożyły najlep-
szej oferty, itp. Regularnie kontrolowane 
były także jednostki policji oraz funkcjo-
nowanie urzędu wojewódzkiego. Należy 
podkreślić, że kontrolerzy NIK wskazy-
wali także w swych dokumentach urzędo-
wych na przykłady rzetelnego i oszczędnego 
gospodarowania pieniędzmi publicznymi 
przez urzędników Rady Wojewódzkiej 
auto nomicznego województwa śląskie-
go. W uwagach kierowanych do Sejmu 
Śląskiego zawarte są także infor macje 
o sformułowanych wnioskach pokontrol-
nych, mających na celu nie tylko usuwanie 
doraźnie stwierdzonych nieprawidłowości, 
ale posiadających także wy bitnie systemo-
wy charakter. W szczególności wskazywały 
one na koniecz ność uporządkowania i ra-
cjonalizacji systemu finansów publicznych 
województwa35. 

Okres po 1945 roku
Ustawa konstytucyjna z 15 lipca 1920 r. 
zawierająca Statut Organiczny Woje-
wódz twa Śląskiego, wraz z jej nowelizacją 
z 8 marca 1921 r. obowiązywała formalnie 
aż do 7 maja 1945 r., kiedy weszła w życie 
ustawa konstytucyjna KRN z 6 maja 1945 r. 
o zniesieniu tego Statutu36. Wówczas Skarb 
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Państwa RP objął też zarząd nad majątkiem 
Skarbu Śląskiego. 

Interesującym i mało znanym faktem 
jest natomiast, że nieco wcześniej, bo 
7 marca 1940 r., przestała obowiązywać 
ustawa z 3 czerwca 1921 r. o Kontroli 
Państwowej, zniesiona na podstawie art. 30 
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z 17 lutego 1940 r. o Kontroli 
Państwowej37. 

Z uwagi na toczącą się wojnę, znacze-
nie dekretu trudno przecenić, miał on 
bowiem zastosowanie wyłącznie do in-
stytucji państwowych na uchodźstwie. 
Nawiązując do tego dekretu Prezydent 
RP wydał też dekrety: z 30 marca 1940 r. 
o udzieleniu bezpłatnego urlopu człon-
kom Kolegium Najwyższej Izby Kontroli38; 
z 12 lipca 1940 r. o tymczasowej zmianie 
przepisów ustawy o państwowej służ-
bie cywilnej39 oraz z 27 listopada 1940 r. 
o zwalnianiu ze służby państwowej funk-
cjonariuszy państwowych urlopowanych 
na czas trwania wyjątkowych okoliczności 
wywołanych wojną40.

Po zakończeniu wojny nowe władze 
polskie, nie uwzględniając zasady ciągło-
ści władz państwowych, nie dostrzega-
ły istnienia dekretu z 17 lutego 1940 r. 
o kontroli państwowej. Uznawały jed-
nak za konieczne reaktywowanie w no-
wych warunkach ustrojowych NIK, 

37 Dz.U. nr 5 poz. 11.
38 Dz.U. nr 8 poz. 20.
39 Dz.U. nr 11 poz. 29.
40 Dz.U. nr 15 poz. 42.
41 Dz.U. nr 5 poz. 22, z późn. zm.
42 Z. Madej: Z�dziejów�delegatury..., op.cit., s. 191.
43 J. M. Majchrowski: Kontrola�państwowa�w�Polsce�1918–1945 [w:] A. Citkowska-Kimila, M. Kimior-Filo, 

B. Szlachta (red.): Doktryny,�historia,�władza, Kraków 2009, s. 214. 
44 Dz.U. nr 13 poz. 74, z późn. zm.

co znalazło odzwierciedlenie w art. 16 
ustawy z 11 września 1944 r. o organiza-
cji i zakresie działania rad narodowych41. 
Do tego czasu zadania te miało wykony-
wać Prezydium Krajowej Rady Narodowej, 
przy pomocy Biura Kontroli. Biura zorga-
nizowane były także na szczeblu tereno-
wym, a oprócz nich uprawnienia do kon-
troli działalności organów wykonawczych 
(rządowych i samorządowych) oraz insty-
tucji i osób, wykonujących funkcje zleco-
ne w zakresie administracji i gospodarki 
publicznej, przydano także terenowym 
radom narodowym. 

Biuro Kontroli w Katowicach

Biuro Kontroli działało także w Kato-
wicach. W 1946 r. dyrektorem Biura został 
T. Mitka42. W imię prawdy historycznej na-
leży jednak dodać, że w owym czasie w nie-
których miastach, m. in. w Katowicach 
i w Krakowie podejmowane były próby 
reaktywowania okręgowych izb kontroli 
funkcjonujących na zasadach przedwojen-
nych. Działania te jednak zostały uznane 
przez Jana Grubeckiego, pierwszego kie-
rownika Biura Kontroli przy Prezydium 
KRN, za pozbawione mocy prawnej43.

Ten stan prawny przetrwał do 19 marca 
1949 r., a więc do wejścia w życie ustawy 
z 9 marca 1949 r. o kontroli państwowej44. 
Mocą tej ustawy uchylona została (już 
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po raz drugi) ustawa z 3 czerwca 1921 r. 
o kontroli państwowej, a także omówiony 
wyżej art. 16 ustawy z 11 września 1944 r. 
o organizacji i zakresie działania rad na-
rodowych, który przydawał uprawnienia 
kontrolne najwyższych władz w państwie 
Prezydium KRN. 

Nowa ustawa sytuowała NIK jako organ 
kontroli niezależny od rządu, jednak pod-
legający nie Sejmowi czy Prezydentowi, 
ale Radzie Państwa, w  skład której 
wchodził Prezydent RP jako przewod-
niczący, Marszałek i wicemarszałkowie 
Sejmu Ustawodawczego oraz Prezes 
NIK. Innymi słowy, NIK podlegała or-
ganowi, w skład którego, na podstawie 
art. 15 Konstytucji z 1947 r. wchodził 
także Prezes NIK. Był on wybierany i od-
woływany przez Sejm, a wraz z wicepreze-
sami tworzył Kolegium NIK. Osobliwym 
rozwiązaniem była możliwość złożenia 
przez Prezesa NIK odwołania do Rady 
Państwa, (której był także członkiem), 
od uchwał kolegium, które zapadły wbrew 
jego głosowi (art. 13 ust. 3). 

W strukturze terytorialnej NIK, w miej-
sce międzywojennych okręgowych izb 
kontroli utworzono delegatury miejsco-
we, obejmujące zakresem działania ob-
szar województwa. Utworzenie delega-
tur zrodziło także konieczność likwida-
cji dotychczasowych agend działającego 
przy Prezydium KRN Biura Kontroli. 
Zgodnie z art. 44 ustawy o kontroli pań-
stwowej, agendy te zostały przejęte w ca-
łości przez NIK.

45 Dz.U. nr 47 poz. 316.
46 Dz.U. nr 52 poz. 341.
47 M.P. nr A-106 poz. 1639.

Ministerstwo Kontroli Państwowej

Dotychczasowa, względna niezależność 
kontroli państwowej całkowicie ustała 
wraz z likwidacją NIK i utworzeniem 
w to miejsce urzędu Ministra Kontroli 
Państwowej. Stało się tak na  mocy 
ustawy z 22 listopada 1952 r. o kontro-
li państwowej45, wedle której minister 
ten wraz ze swoim urzędem miał kon-
trolować w imieniu rządu realizację na-
rodowych planów gospodarczych i wy-
konanie uchwał rządu, a także czuwać 
nad przestrzeganiem dyscypliny państwo-
wej, gospodarczej i finansowej. Artykuł 
12 ustawy przewidywał istnienie tereno-
wych jednostek kontroli państwowej, któ-
rych organizację i zakres działania okre-
ślało rozporządzenie Rady Ministrów 
z 9 grudnia 1952 r. w sprawie organizacji 
i zakresu działania terenowych jednostek 
kontroli państwowej46. Jednostkami tymi 
były terenowe oraz specjalne grupy kon-
troli państwowej, wykonujące kontrolę 
państwową w szczególnie ważnych dla go-
spodarki narodowej zakładach przemysło-
wych i budowach. Grupy te wchodziły 
w skład 34 zespołów kontroli państwowej, 
funkcjonujących w Ministerstwie Kontroli 
Państwowej, zgodnie z § 8 uchwały Rady 
Ministrów z 9 grudnia 1952 r. w sprawie 
statutu organizacyjnego Ministerstwa 
Kontroli Państwowej47. Terytorialny za-
kres działania grupy terenowej mógł obej-
mować jedno lub więcej województw. 
Grupy terenowe i specjalne tworzone 
były przez Ministra Kontroli Państwowej, 
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który określał także ich siedziby, organi-
zację wewnętrzną oraz rzeczowy i tery-
torialny zakres działania. Na czele grupy 
terenowej lub specjalnej stał kierownik 
powoływany i odwoływany przez Ministra 
Kontroli Państwowej, podległy w całej swej 
działalności dyrektorowi właściwego ze-
społu w ministerstwie. 

Regulacje te wpłynęły także na struk-
turę organizacyjną jednostki kontroli pań-
stwowej w Katowicach. Utworzone zosta-
ły specjalistyczne grupy kontroli: Obrotu 
To wa rowego i Drobnej Wytwórczości, 
Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa, a także 
Budownictwa z siedzibą w Katowicach, 
Materiałów Budo wlanych w Sosnowcu, 
Przemysłu Maszynowego w Gliwicach, 
Kolei w Gliwicach oraz Przemysłu Lek-
kiego w Bielsku Białej. Jak podkreśla 
Z. Madej, podstawową kadrę inspektor-
ską w tym okresie stanowili pracownicy, 
którzy ukończyli w 1949 r. pięciomiesięcz-
ny kurs w Falentach. Kierownikiem kato-
wickiej (później na krótko – stalinogrodz-
kiej) grupy terenowej był Antoni Szewczyk 
– z wykształcenia robotnik, który skorzy-
stał z możliwego w owych czasach „awansu 
społecznego”48.

Powszechnie znane wydarzenia z paź-
dziernika 1956 r. pozwoliły na reakty-
wację instytucji kontroli państwowej 
podległej Sejmowi, przy czym niektóre 
uprawnienia nadzorcze nad NIK przeka-
zano Radzie Państwa. Stało się to mocą 

48 Z. Madej: Z�dziejów..., op.cit., s. 191.
49 Dz.U. nr 61 poz. 330.
50 Dz.U. nr 61 poz. 329.
51 Uchwała Rady Państwa z 5.5.1958 w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli (M.P. nr 37 poz. 209).
52 Dz.U. nr 16 poz. 91.
53 Uchwała Rady Państwa z 31.5.1975 w sprawie zmiany statutu Najwyższej Izby Kontroli (M.P. nr 17 poz. 108).

ustawy z 13 grudnia 1957 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli49, poprzedzonej wyda-
ną tego samego dnia ustawą o zmianie 
Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej50, w której dodano nowy roz-
dział 3a, zatytułowany „Najwyższa Izba 
Kontroli”. Należy przyznać, że jak na owe 
czasy, rozwiązania prawne zawarte w obu 
ustawach były na wskroś nowatorskie, 
choć można zauważyć rozbieżności po-
między przepisami Konstytucji, a roz-
wiązaniami zawartymi w ustawie o NIK. 
Przykładowo, Konstytucja wprowadza-
ła zasadę, że Izba będzie działać na zasa-
dzie kolegialności, natomiast w ustawie 
już tej zasady nie zamieszczono. W skład 
NIK wchodziło kolegium NIK, zespoły 
i departamenty oraz (reaktywowane) 
delegatury NIK mogące swym zakre-
sem działania objąć jedno lub kilka wo-
jewództw. W praktyce jednak utworzo-
no 18 delegatur, a więc o jedną więcej 
niż istniejących wówczas województw, 
bowiem w Warszawie utworzono dwie 
takie jednostki: jedną dla m.st. Warszawy 
i drugą dla województwa warszawskie-
go51. Struktura ta uległa jednak zmianie 
po wejściu w życie ustawy z 28 maja 1975 r. 
o dwustopniowym podziale administra-
cyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy 
o radach narodowych52, na mocy której 
zwiększona została liczba województw 
do 49, zmniejszono natomiast do 14 liczbę 
delegatur53; zrodziło to też konieczność 
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reorganizacji zakresu ich właściwości miej-
scowej. Delegatura w Katowicach obej-
mowała swoją właściwością 4 ówczesne 
województwa: katowickie, bielskie, czę-
stochowskie oraz opolskie.

Okręgowy Urząd Kontroli 
w Katowicach

Kolejna zmiana dotycząca pozycji praw-
nej NIK nastąpiła z chwilą uchwalenia 
nowej ustawy z 27 marca 1976 r. o Naj-
wyższej Izbie Kontroli54, poprzedzonej 
ustawą z 10 lutego 1976 r. o zmianie Kon-
sty t ucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej55. Odtąd działalność NIK miała słu-
żyć Sejmowi, Radzie Państwa i Radzie 
Ministrów w wypełnianiu ich funkcji, 
przy czym nadzór nad NIK sprawowa-
ny dotąd przez Radę Państwa, powie-
rzony został Prezesowi Rady Ministrów, 
a więc przewodniczącemu naczelnego 
organu wykonawczego. W istocie rze-
czy także prezes NIK został podporząd-
kowany prezesowi Rady Ministrów, bo-
wiem wprawdzie powoływał i odwoływał 
go Sejm, ale wyłącznie na wniosek Prezesa 
Rady Ministrów złożony w porozumie-
niu z Przewodniczącym Rady Państwa. 
Podobne rozwiązania zawierała także usta-
wa o NIK. Na jej podstawie Prezes NIK 
stał się (sic!) naczelnym organem admini-
stracji państwowej i nie miał nawet prawa 
powoływać i odwoływać swoich zastęp-
ców, bowiem uprawnienie to przysługiwa-
ło wyłącznie Prezesowi Rady Ministrów, 
który także zatwierdzał okresowe plany 

54 Dz.U. nr 12 poz. 66.
55 Dz.U. nr 5 poz. 29.
56 M. Szewczyk: Pozycja�prawna�delegatur�Najwyższej�Izby�Kontroli [w:] „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i So-

cjologiczny” z. 3/1981, s. 117.

kontroli NIK (art. 4 i art. 9 ustawy). 
Zlikwidowano też terenowe delegatury 
NIK, zastępując je okręgowymi urzędami 
kontroli, na czele których stali dyrektorzy 
powoływani i odwoływani przez Prezesa 
Rady Ministrów na wniosek Prezesa NIK. 
Zwiększono z 14 do 17 liczbę takich jedno-
stek i miały one siedziby w miastach sta-
nowiących przed 1975 r. siedzibę dawnych 
władz wojewódzkich. Okręgowy Urząd 
Kontroli w Katowicach obejmował swym 
zakresem działania województwo bielskie, 
częstochowskie i katowickie.

Zgodnie z art. 11 i 12 ustawy, dyrek-
torzy okręgowych urzędów kontroli byli 
odpowiedzialni nie tylko za wykonywa-
nie przydanych im zadań kontrolnych, 
ale także koordynowali działalność kon-
trolną wykonywaną przez terenowe or-
gany administracji państwowej, tereno-
we jednostki kontroli, inspekcji i rewizji 
podległe naczelnym, centralnym i tere-
nowym organom administracji państwo-
wej. Tak szeroko ujęty zakres właściwości 
rzeczowej NIK oraz okręgowych urzędów 
kontroli utrudniał sprawne wykonywanie 
zadań własnych, zwiększając jednocześnie 
odpowiedzialność Prezesa NIK oraz dy-
rektorów jednostek terenowych za spraw-
ne i skuteczne wykonywanie wymienio-
nej wyżej działalności koordynacyjnej. 
Z tego względu podstawowa działalność 
kontrolna NIK nie mogła być prowadzo-
na efektywnie, a podporządkowanie NIK 
Radzie Ministrów przyczyniło się do upad-
ku jej autorytetu56. 
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Nie inaczej było w Katowicach, gdzie 
od 1957 r. funkcję przewodniczącego de-
legatury pełnili kolejno: Henryk Lichoś, 
Stanisław Stefański, po czym ponow-
nie, od 1964 r., Henryk Lichoś. Należy 
też dodać, że w owych czasach upartyjnie-
nie delegatury w Katowicach, rozumiane 
jako członkostwo pracowników w PZPR, 
osiągnęło jeden z najwyższych wskaźni-
ków wśród jednostek organizacyjnych NIK 
w Polsce57.

Powrót delegatur

Ten dość trudny okres działalności NIK 
zakończył się w 1980 r. Najpierw 8 paź-
dziernika 1980 r. Sejm dokonał odpo-
wiedniej nowelizacji58 art. 34-36 i 39 
Konstytucji PRL, poświęconej wyłącznie 
zmianie pozycji prawnej NIK, a następnie 
tego samego dnia uchwalił nową ustawę 
o Najwyższej Izbie Kontroli59. Zgodnie 
z jej art. 7, w terenie reaktywowane zo-
stały delegatury NIK, które zastąpiły do-
tychczasowe okręgowe urzędy kontroli, 
pozostało ich nadal 17, zmieniła się nato-
miast właściwość terytorialna większości 
delegatur. Delegatura NIK w Katowicach 
obejmująca dotąd województwa bielskie, 
częstochowskie i katowickie „utraciła” wo-
jewództwo częstochowskie na rzecz de-
legatury w Opolu60. Podstawowym zada-
niem delegatur była kontrola działalności 

57 Z. Madej: Z�dziejów..., op.cit., s. 192.
58 Ustawa z 8.10.1980 o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. nr 22 poz. 81).
59 Ustawa z 8.10.1980 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. nr 22 poz. 82).
60 Uchwała Rady Państwa z 17.12.1980 w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli (M.P. nr 1 poz. 1).
61 Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z 7.5.1985 w sprawie zapewnienia warunków skutecznej działal-

ności Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej (M.P. nr 10 poz. 82), dalej IRCh.
62 Uchwała Rady Państwa z 2.5.1985 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kon-

troli (M.P. nr 10 poz. 83).

terenowych organów administracji pań-
stwowej i terenowych jednostek gospodar-
ki narodowej. Ponadto delegatury mogły 
kontrolować działalność jednostek planu 
centralnego na podstawie okresowych pla-
nów kontroli lub za zgodą prezesa albo wła-
ściwego wiceprezesa NIK. 

Inspekcja Robotniczo-Chłopska

Tak ukształtowana struktura tereno-
wa NIK została zmieniona w 1985 r. 
Pogarszająca się sytuacja społeczno-eko-
nomiczna kraju skłoniła władze państwowe 
do utworzenia na podstawie samoistnej 
uchwały Rady Państwa i Rady Ministrów 
nowego organu kontrolnego – Inspekcji 
Robotniczo-Chłopskiej (IRCh)61. W ślad 
za tym zmieniony został także statut 
NIK62, rozszerzając zakres zadań Kolegium 
NIK o współdziałanie z IRCh w wyko-
nywaniu czynności kontrol nych. Nowy 
statut zmienił także strukturę delegatur 
NIK, bowiem w 1985 r. w ich skład weszły 
także wojewódzkie oddziały do spraw in-
spekcji robotniczo-chłopskiej, kierowane 
przez właściwych wicedyrektorów delega-
tur. Delegatury NIK zobowiązane były m.
in. także do organizowania działalności 
kontrolnej IRCh wspólnie z organami kon-
troli zawodowej i innymi organami kontroli 
społecznej. NIK musiała także zapewnić 
środki niezbędne dla jej działalności. 
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Nie ulega wątpliwości, że tak ukształ-
towany zakres działania IRCh w znacz-
ny sposób dezorganizował działalność 
kon trolną delegatur NIK, bowiem obok 
wykonywania czynności kontrolnych, 
pracownicy delegatur poświęcali wiele 
czasu na nadzorowanie działalności IRCh. 
Mieliśmy zatem do czynienia ze swoistą 
heterogonią63 celów działalności NIK, 
skutkującą rozbieżnością między jej ce-
lami ustawowymi, a faktycznie realizo-
wanymi, bowiem te nowe zadania NIK 
nie wynikały z ustaw, a jedynie ze statutu 
oraz samoistnej uchwały Rady Państwa 
i Rady Ministrów. W delegaturze kato-
wickiej, dyrektora Okręgowego Urzędu 
Kontroli, (później dyrektora Delegatury 
NIK) Henryka Lichosia, w 1981 r. zastąpił 
Andrzej Jaskulski, który pełnił tę funkcję 
do 30 maja 1992 r. 

W 1983 r. zmieniono też siedzibę dele-
gatury, przenosząc ją do biurowca ZBM 
„Kabex” przy ul. Powstańców 41A. Należy 
zaznaczyć, że delegatura NIK nie była go-
spodarzem tego budynku i zajmowała jedy-
nie dwa piętra, co sprawiało, że przez na-
stępnych kilka lat inspektorzy pracowa-
li w trudnych warunkach lokalowych. 
W siedzibie delegatury funkcjonowa-
ły również działające na terenie całego 
kraju zespoły: Grupa Terenowa Przemysłu 
Ciężkiego i Elektromaszynowego oraz 
Grupa Terenowa Górnictwa, Gospodarki 
Materiałowej i Energetyki. W 1985 r., 

63 S. Kowalewski: Teoria�struktury�administracji�państwowej, Warszawa 1973, s. 164. Zdaniem Autora, zjawi-
sko to polega na przekształcaniu się środków wiodących do danych celów w cele samoistne. 

64 Z. Madej: Z�dziejów..., op.cit., s. 192.
65 Ustawa z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 1995 r. nr 13 poz. 59, obecnie Dz.U. z 2017 r. 

poz. 524, z późn. zm.).
66 Dz.U. nr 84 poz. 426.

po utworzeniu w strukturach NIK Inspek-
cji Robotniczo-Chłopskiej, w delegaturze 
katowickiej na stanowisko wicedyrekto-
ra do spraw IRCh powołano Jarosława 
Klimę64.

Okres po 1989 roku
Przemiany społeczne i polityczne doko-
nane po 1989 r. wpłynęły także na roz-
wiązania organizacyjno-prawne w dzie-
dzinie kontroli państwowej. Należy jed-
nak podkreślić, że ustawa o NIK z 1980 r. 
przetrwała w swym pierwotnym kształcie 
aż 14 lat, bo do roku 1994. Co więcej, nowa 
ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli65 w znacznej części powie-
lała także rozwiązania zawarte w ustawie 
poprzedniej. Nawet nowa ustawa konsty-
tucyjna z 17 października 1992 r. o wza-
jemnych stosunkach między władzą usta-
wodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o samorządzie terytorial-
nym66, nie wprowadziła w ustawie o NIK 
jakichkolwiek zmian. Świadczy to dobit-
nie o jej doskonałości legislacyjnej, czego 
chyba nie można powiedzieć o ustawie 
obecnie obowiązującej, bowiem od 1995 r. 
była ona nowelizowana już 38 razy, a dla 
jej przejrzystości opublikowano też pięcio-
krotnie teksty jednolite. Z drugiej jednak 
strony, proces transformacji ustrojowej 
wymuszał także zmiany obowiązujące-
go ustawodawstwa, co może stanowić 
usprawiedliwienie częstych nowelizacji 
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także ustawy o NIK. Należy zaznaczyć, 
że nowa ustawa już w art. 1 określiła trzy 
fundamentalne zasady określające pozycję 
prawną Izby: NIK jest naczelnym organem 
kontroli państwowej, podlega Sejmowi 
oraz działa na zasadach kolegialności67. 

Natomiast jeśli wziąć pod uwagę struk-
turę terenowych jednostek NIK, to za-
chowano istniejących dotychczas 17 dele-
gatur. Właściwość miejscowa delegatury 
NIK w Katowicach pozostała bez zmian, 
nadal obejmowała województwo kato-
wickie i bielskie, natomiast województwo 
częstochowskie pozostało we właściwości 
delegatury w Opolu. 

Znaczące zmiany wprowadzono dopie-
ro w 1999 r. i wiązały się przede wszyst-
kim z uchwaleniem nowego, zasadniczego 
trójstopniowego podziału terytorialnego 
państwa68. W związku z tym, liczba delega-
tur Najwyższej Izby Kontroli zmniejszyła 
się do 16, a co za tym idzie, także zakres 
ich właściwości miejscowej, obejmują-
cy teraz teren jednego województwa. 
Nie zmienił się natomiast zakres upraw-
nień kontrolnych delegatur: poza kontrolą 
w organach i jednostkach terenowych, 
w uzasadnionych przypadkach mogły one 
wykonywać kontrole w organach naczel-
nych i centralnych. 

67 Zob. szerzej E. Jarzęcka-Siwik, M. Berek, B. Skwarka, Z. Wrona: Najwyższa�Izba�Kontroli�i�prawne�aspekty�
funkcjonowania�kontroli�państwowej,�Warszawa 2018.

68 Ustawa z 24.7.1998 o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa  
(Dz.U. nr 96 poz. 603).

69 Zarządzenie nr 3 Marszałka Sejmu z 12.9.2001 w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli  
(niepublikowane).

70 Zarządzenie nr 11 Marszałka Sejmu z 13.7.2005 w sprawie zmian w statucie Najwyższej Izby Kontroli  
(niepublikowane).

71 Zarządzenie nr 11 Marszałka Sejmu z 26.8.2011w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli  
(niepublikowane).

72 Z. Madej: Z�dziejów..., op.cit., s. 192.

Należy też podkreślić, że zarówno sta-
tut NIK z 2001 r.69, jak i jego nowelizacja 
z roku 200570, jak również statut obec-
nie obowiązujący71 nie wprowadziły za-
sadniczych zmian zarówno w strukturze, 
jak i we właściwościach delegatur. 

Czas przemian

Nie ulega wątpliwości, że zmiany za-
chodzące w kraju po 1989 r. znalazły 
także wyraz w działalności De legatury 
NIK w Katowicach. W kwietniu 1992 r. 
ze stanowiska dyrektora delegatury został 
odwołany Andrzej Ja skulski, a 3 czerwca 
1992 r. stanowisko to objął Mieczysław 
Kosmalski, pełnią cy funkcję do 31 marca 
2004 r. Likwidacji uległy obie działające 
w delegaturze grupy terenowe, bowiem 
istnienia takich jednostek nie przewidywał 
już statut NIK z 1995 r. Ostatnimi kierow-
nikami tych grup byli: Stanisław Maszczyk 
(Grupa Przemysłu Ciężkiego i Elektro-
maszynowego) oraz Jerzy Pawlik (Grupa 
Górnictwa, Gospodarki Ma teriałowej 
i Energetyki)72. 

Jak zaznacza Z. Madej, w owym cza-
sie pilną sprawą było znalezienie nowej 
siedziby dla delegatury. Dzięki stara niom 
dyrektora M. Kosmalskiego udało się uzy-
skać budynek przy ul. Pow stańców 29,  
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zajmowany uprzednio przez Przedsta-
wicielstwo Handlowe b. ZSRR. Po wy-
konaniu niezbędnych prac remontowych 
obiekt ten, w obecności prezesa NIK Lecha 
Kaczyńskiego, został oddany do użytko-
wania w październiku 1993 r. 

W 2002 r., przy wsparciu prezesa NIK 
Mirosława Sekuły, siedziba delegatury stała 
się własnością Najwyższej Izby Kontroli. 
Nie odpowiadała ona jednak w dalszym 
ciągu potrzebom delegatury, stąd w tym 
samym roku prezes M. Sekuła rozpoczął 
także starania o jej rozbudowę, którą ukoń-
czono w 2007 r.

73 Z. Madej, tamże, s. 193.

Podnoszenie kwalifikacji
Najważniejszym celem w latach dzie-
więćdziesiątych było też dostosowanie 
kwali fikacji zespołu do wyzwań wyni-
kających z przejścia z gospodarki naka-
zowo-rozdzielczej na gospodarkę rynko-
wą. W okresie poprzednim kontrolowano 
przede wszystkim procesy technologicz-
ne, np. prawidłowość składu wsadów 
do pieców hutniczych czy zużycie surów-
ki na tonę wyrobu. Do anegdot przeszły 
kontrole, pod czas których badano gru-
bość ściółki w zakładach drobiarskich 
czy efektywność pro wadzenia tuczarni 
przez zakłady górnicze gdzie stwierdza-
no, że tuczniki, przynaj mniej na papierze, 
przez pół roku nie przybierały na wadze. 
Pewnie nie bez wpływu na te „niezwy-
kłe” zachowania trzody chlewnej było to, 
że mięso otrzymywano wówczas na kartki, 
a prawdziwe wzrosty wagi owych tuczni-
ków z pewnością wielokrotnie prze kraczały 
dane wykazywane w dokumentach”73.

Nie ulega też wątpliwości, że w tej nowej 
sytuacji ustrojowej gwałtownie zwiększy-
ła się rola kontroli opartych na podsta-
wowych kryteriach kontroli: legalności, 
rzetelności, celowości i gospodarności. 
Z tego powodu w delegaturze katowic-
kiej zorganizowano szkolenia pracow-
ników w celu przekazania im wiedzy 
i umiejętności niezbędnych do sprostania 
tym zadaniom, przede wszystkim w dzie-
dzinie prawa, ekonomii i finansów. Już 
w 1993 r. zorganizowano szkolenie w za-
kresie rachunko wości, które ukończy-
ło 35 inspektorów, a w latach kolejnych 

Fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 D

el
eg

at
ur

y 
N

IK
 w

 K
at

ow
ic

ac
h

Mieczysław Kosmalski, dyrektor delegatury  
w latach 1992–2004.
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kursami i szkoleniami o tej tematyce ob-
jęto 31 osób. Kierownictwo delegatury 
nawiązało też współpracę z Wydziałem 
Prawa i Administracji Uniwersy tetu Śląs-
kiego w Katowicach, w ramach której 
zorganizowano trzykrotnie stu dia po-
dyplomowe w następujących dziedzi-
nach: w roku akademickim 1993/1994 
stu dium w zakresie prawa gospodarcze-
go – ukończone przez 25 inspektorów; 
w roku akademickim 1996/1997 studium 
prawno-samorządowe – absolwentami 
zostało 31 pra cowników delegatury; 
w roku akademickim 1999/2000 stu-
dium w zakresie reformy administracji 
publicznej, w którym udział wzięło 29 
pracowników. Z kolei w roku akademic-
kim 1994/1995 w ramach współpracy 
z Akademią Ekonomiczną w Katowicach, 
10 pracowników delegatury wzięło udział 
w dwusemestralnym studium banko-
wości. Zorganizowano również kursy 
języków obcych: w 1995 r. 18 inspekto-
rów ukoń czyło kurs podstawowy języ-
ka angielskiego, a 10 – kurs języka nie-
mieckiego.

Niezależnie od tych działań, dyrektor 
delegatury postawił na pracowników ma-
jących wiedzę o społeczno-ekonomicz-
nych oraz prawnych uwarunkowaniach 
transformacji ustrojowej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem mechanizmów 
funkcjonowania gospodarki rynkowej. 
Z tego względu większość osób przyję-
tych do pracy w latach 1992–2004 to lu-
dzie młodzi, a wśród nich pokaźną grupę 
stanowili absolwenci Krajowej Szkoły 

74 Z. Madej, tamże, s. 194.

Administracji Publicznej. Wszystkie 
te dzia łania pozwoliły stworzyć w de-
legaturze w Katowicach zespół zdolny 
do podejmo wania kontroli trudnych i zło-
żonych zagadnień społeczno-ekonomicz-
nych wojewódz twa śląskiego, na terenie 
którego szczególnie jaskrawo występo-
wały i występują nadal problemy spo-
łeczno-gospodarcze, nieznane w innych 
częściach naszego kraju74.

Po 2004 r. kolejnymi dyrektorami 
delegatury NIK w Katowicach byli: 
Józef Płoskonka (od 1 kwietnia 2004 r. 
do 30 czerwca 2004 r.), Wojciech Matecki 
(od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2007 r.), 
Edmund Sroka (od  1  lipca 2007  r. 
do 10 czerwca 2013 r.). Od 11 czerwca 
2013 r. delegaturą kieruje Piotr Miklis.

Działalność kontrolna
Po pierwsze – węgiel

Warto zaznaczyć, że katowicka delega-
tura NIK jest jedną z większych w kraju, 
a corocznie przeprowadza się tutaj około 
200 kontroli. Szczegółowa analiza dzia-
łalności kontrolnej katowickiej delegatu-
ry NIK wskazuje, że przez wiele dziesię-
cioleci jej przedmiotowy zakres nie ulegał 
większym zmianom. Wynikało to przede 
wszystkim stąd, że jednostka ta działa 
w bardzo specyficznym regionie Polski, 
w którym od dziesięcioleci skupiał się 
przemysł ciężki, a swoistą wizytówką re-
gionu było, jest i długo jeszcze pozostanie 
górnictwo węgla kamiennego, a także sek-
tory z nim powiązane, takie jak energety-
ka czy hutnictwo. Analizy dokumentów 
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kontroli wskazują, że w samym tylko górnic-
twie delegatura przeprowadziła ok. 30 kom-
pleksowych kontroli, nie licząc doraźnych. 
Przykładowo, w 1993 r. była to kontrola sy-
tuacji gospodarczej kopalń w fazie wprowa-
dzania mechanizmów rynkowych, w 1994 r. 
zaawansowania inwestycji o charakterze 
produkcyjnym, w 1996 r. – funkcjonowania 
spółek akcyjnych w górnictwie w gospo-
darce rynkowej, w 1998 r. – efektywności 
zakupów maszyn i urządzeń dla górnictwa, 
w 1999 r. – organizacji zbytu węgla ka-
miennego, wreszcie w 2002 r. procesów 
restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej 
sektora górniczego dokonanych w latach 

75 Informacja o wynikach kontroli:�Restrukturyzacja�finansowa�i�organizacyjna�górnictwa�węgla�kamiennego�
w�latach�1990–2001,�nr P/01/146.

1990–2001. Była to wówczas pierwsza kon-
trola dotycząca jednej branży w tak długim 
okresie, w której dokonano kompleksowej 
oceny wszystkich programów restruktu-
ryzacyjnych75.

Powyższe kontrole wykazały, że żaden 
rządowy program reform górnictwa węgla 
kamiennego, realizowany od 1990 r., 
nie  doprowadził do  uzyskania trwa-
łej rentowności podmiotów z udziałem 
Skarbu Państwa – prowadzących wydo-
bycie węgla, a nierozwiązanymi proble-
mami sektora wpływającymi na powyż-
szy stan były m. in: brak spójnej, długo-
okresowej polityki państwa w stosunku 
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Piotr Miklis, dyrektor katowickiej delegatury NIK podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 
w Katowicach, grudzień 2018 r.
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do górnictwa węgla kamiennego, nierealne 
założenia co do utrzymywania się wyso-
kiego zapotrzebowania na ten surowiec, 
brak determinacji w ograniczaniu kosztów 
wydobycia, nadmierne zatrudnienie w gór-
nictwie, utrzymywane w celu zachowania 
spokoju społecznego, wreszcie – naciski 
płacowe górniczych związków zawodo-
wych. Fiasko restrukturyzacji finansowej 
prowadzonej na podstawie powyższych 
programów, było przesłanką do uchwalenia 
nowej ustawy76 „górniczej”, pozwalającej 
na jednorazowe głębokie oddłużenie sek-
tora oraz przyznającej osłony pracownikom 
odchodzącym z branży. 

W praktyce przyjęcie takiego mode-
lu organizacyjnego służyło przedłużaniu 
działalności kopalń słabych aby zapobiec 
ich upadłości i zwolnieniom pracowników. 
Podobnie nieskuteczne okazały się działa-
nia związane z likwidacją nierentownych 
kopalń i restrukturyzacją zatrudnienia, 
co potwierdziło 6 przeprowadzonych 
w tym obszarze kontroli77.

Formułowane wówczas przez NIK 
wnioski i uwagi wynikające z kontroli 
przeprowadzonych w górnictwie węgla 
kamiennego zmierzały do zapewnienia 
trwałych podstaw dla funkcjonowania 
sektora w zmiennych warunkach gospo-
darczych, przez m.in. skoncentrowanie 

76 Ustawa z 28.11.2003 o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006 (Dz.U. nr 210 
poz. 2037). Wcześniej zagadnienie to regulowała ustawa z 26.11.1998 o dostosowaniu górnictwa węgla 
kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i za-
daniach gmin górniczych (Dz.U. nr 162 poz. 1112), a obecnie reguluje ustawa z 7.9.2007 o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1327, z późn. zm.).

77 Kontrole nr: P/05/128, P/06/128, P/07/136, P/05/129, P/06/129, P/07/137, dotyczące likwidacji ko-
palń węgla kamiennego oraz restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie z uwzględnieniem wykorzystania 
dotacji, w tym pożyczek Banku Światowego.

78 Informacja o wynikach kontroli: Funkcjonowanie�górnictwa�węgla�kamiennego�w�latach�2007–2015�na�tle�
założeń�programu�rządowego,�nr P/15/074.

działalności wydobywczej, w tym inwe-
stycyjnej, na najbardziej efektywnych za-
kładach, sprzedaż akcji spółek węglowych 
prywatnym inwestorom oraz powiązanie 
skali zatrudnienia i systemu wynagrodzeń 
z wydajnością i osiąganymi wynikami.

Rządowe programy restrukturyzacji 
górnictwa przeprowadzone po 1989 r. 
nie doprowadziły więc do trwałej rentow-
ności tego sektora, pomimo zmniejsze-
nia liczby działających kopalń z 70 do 21, 
zmniejszenia zatrudnienia z 390 tys. 
do 85 tys. osób, a także trwającej w więk-
szości lat okresu 2003–2011 dobrej ko-
niunktury na węgiel kamienny. Zjawiska 
te w pełni uzasadniały przeprowadze-
nie przez delegaturę katowicką drugiej 
kompleksowej kontroli funkcjonowania 
górnictwa węgla kamiennego w latach 
2007–2015 na tle założeń programu rzą-
dowego78, którą zakończono w 2016 r.

Wyniki kontroli nie tylko potwierdzi-
ły nierzetelne przygotowanie progra-
mu rządowego w tej sprawie, ale rów-
nież brak właściwego nadzoru nad jego 
realizacją ze strony naczelnych organów 
administracji publicznej. 

Z tych właśnie powodów, założone 
wartości docelowe wskaźników i mier-
ników, nie zostały osiągnięte. Za lata 
2007–2015 trzej najwięksi polscy 
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producenci węgla kamiennego grupu-
jący w swoich strukturach 28 kopalń, 
uzyskali ujemny wynik finansowy 
netto wynoszący ponad (–) 1,2 mld zł. 
W tym samym czasie sprywatyzowana 
kopalnia LW Bogdanka osiągnęła dodat-
ni wynik finansowy netto wynoszący 
ponad (+) 1,4 mld zł. Kontrola wyka-
zała także, że zarządy spółek węglo-
wych nie prowadziły planowej i spój-
nej polityki kadrowo-płacowej, bowiem 
była ona oparta głównie na porozumie-
niach zawieranych ze stroną związkową 
oraz na dążeniu do utrzymania spoko-
ju społecznego w spółkach. W rezul-
tacie nie zachodziła korelacja pomię-
dzy wzrostem wynagrodzenia a osią-
ganą wydajnością, które w spółkach 
Skarbu Państwa były około 1,5-3 razy 
niższe, niż uzyskiwana w tym czasie 

w prywatnych kopalniach PG Silesia  
i LW Bogdanka.

Restrukturyzacja 
przemysłu ciężkiego

Zakres przedmiotowy kontroli Delegatury 
NIK w Katowicach nie ograniczał się jed-
nak do górnictwa. Kontrolowane były rów-
nież inne sektory przemysłu poddawane 
procesom przemian i restrukturyzacji: 
w 1995 r. przeprowadzono kontrolę prze-
biegu restrukturyzacji hutnictwa żela-
za i stali, w tym samym roku skontrolo-
wano również działanie mechanizmów 
rynkowych w hurtowym obrocie energią 
cieplną oraz sytuację ekonomiczno-finan-
sową energetyki zawodowej. Podobnie 
w 1997 r. badano wpływ postępowania 
oddłużeniowego na sytuację finansowo-
-ekonomiczną przedsiębiorstw regionu 
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Delegacja NIK z ówczesnym prezesem Lechem Kaczyńskim (szósty z lewej) w Kopalni Węgla  
Kamiennego Nowy Wirek, październik 1993 r.
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górnośląskiego, a w 2000 r. przepro-
wadzono kontrolę wnoszenia majątku 
państwowych osób prawnych do spó-
łek. Wreszcie w 2001 r. zbadano koszty 
prowadzenia publicznej gospodarki wod-
no-ściekowej, w tym zasadności budo-
wy zbiornika „Dziećkowice”, w efekcie 
czego budżet państwa nie musiał wydać 
około 60 mln zł. Kolejne 47 mln zł za-
oszczędzono przy realizacji drogowego 
przejścia granicznego Zwardoń – Myto. 

Dzięki kontroli budowy siedziby Bi-
blioteki Śląskiej udało się zaoszczędzić 
ponad 11 mln zł na narzutach stosowa-
nych przez wykonawcę. W niektórych 
jednak przypadkach nie udało się unik-
nąć strat finansowych pomimo rze-
telnie przeprowadzonej kontroli, tak 
jak miało to miejsce w związku z powo-
dzią w 1997 r. Inspektorzy Delegatury 
NIK w Katowicach już w 1994 r. prze-
strzegali, że brak odpowiedniego zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego w rejonie 
Raciborza może być przyczyną tragedii. 
I tak się stało, zbudowano bowiem wały 
od strony gruntów rolnych, a nie od stro-
ny miasta79.

Poniżej przedstawiono kontrole prowa-
dzone przez delegaturę, które szczególnie 
zasługują na uwagę.

Pozostałe kontrole
Opieka nad cierpiącymi  
na chorobę Alzheimera
Kontrola podjęta z  inicjatywy NIK80 
w 2017 r. dotyczyła jednego z najpo-
ważniejszych problemów społecznych 

79 Z. Madej: Z�dziejów..., op.cit., s. 194.
80 Opieka�nad�osobami�chorymi�na�chorobę�Alzheimera�oraz�wsparcie�dla�ich�rodzin,�nr�P/16/067. 

i zdrowotnych współczesnej Polski. Liczba 
osób, u których występowało otępie-
nie typu alzheimerowskiego szacowana 
była w 2015 r. na poziomie od 360 tys. 
do 470 tys. Było to niemal 20% więcej 
niż w 2005 r. Do 2050 roku liczby te mogą 
nawet wzrosnąć czterokrotnie. Ryzyko 
zachorowania na chorobę Alzheimera 
po ukończeniu 65 lat ulega praktycznie 
podwojeniu z upływem każdych kolejnych 
pięciu lat. Oznacza to, że zachoruje na nią 
3% osób w grupie wiekowej 65-69 lat, 6% 
osób w grupie 70-74 lata i blisko połowa 
w grupie wiekowej 85+.

Wyniki tej kontroli wykazały, że w ra-
mach funkcjonującego w Polsce po-
wszechnego systemu opieki zdrowotnej 
nie stworzono narzędzi do skutecznego 
i efektywnego rozwiązywania proble-
mów osób z chorobą Alzheimera. W oce-
nie NIK, specyficzne potrzeby tej grupy 
chorych i szybki wzrost jej liczebności 
wymagają zindywidualizowanego podej-
ścia. Stwierdzono też, że najsłabszą stro-
ną obecnie funkcjonujących rozwiązań 
jest brak wypracowanego modelu lecze-
nia i opieki nad takimi osobami, bowiem 
obowiązujące rozwiązania nie są nasta-
wione na wczesne wykrycie zagrożenia 
chorobą. NIK zwróciła przy tym uwagę, 
że niemal cały ciężar opieki nad chorymi 
został przerzucony obecnie na ich rodziny 
oraz opiekunów. 

NIK wnioskowała zatem o podjęcie 
przez Ministra Zdrowia, w ścisłej współ-
pracy z innymi właściwymi organami, 
działań mających na celu wypracowanie 
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i wdrożenie rozwiązań pozwalających 
na skuteczne rozwiązywanie problemów 
zdrowotnych i opiekuńczych osób z cho-
robą Alzheimera, w tym w szczególności 
opracowanie i wdrożenie standardów do-
tyczących wczesnego wykrywania symp-
tomów choroby oraz standardów postępo-
wania leczniczego i opiekuńczego wobec 
osób chorych.

Eliminacja niskiej emisji
Polska od lat ma najbardziej zanieczysz-
czone powietrze w Unii Europejskiej. 
Z tego powodu rocznie umiera kilkadzie-
siąt tysięcy Polaków. NIK wielokrotnie 
zwracała uwagę na problem zanieczysz-
czeń trafiających do atmosfery i koniecz-
ność zmniejszenia ich emisji. Prezentując 
wyniki kolejnych kontroli zrealizowanych 
na ten temat po 2000 roku NIK wyraź-
nie zaznaczała potrzebę odpowiedniego 
wyposażenia zakładów w urządzenia re-
dukujące liczbę zanieczyszczeń pyłowych 
i gazowych, a także konieczność ograni-
czania niskiej emisji z kotłowni przydo-
mowych i gminnych. Wyniki kontroli 
opublikowane w 2016 r.81 wskazywały, 
że działania gmin w tym obszarze okaza-
ły się nieskuteczne. Wynikało to przede 
wszystkim z ich niewystarczającego 
tempa i skali działań. Należy też pod-
kreślić, że już w 2000 r. NIK wnioskowała 
do właściwych organów o przyspiesze-
nie prac związanych z określeniem norm 
jakościowych spalanych paliw, o podję-
cie działań na rzecz dalszego ogranicza-
nia emisji zanieczyszczeń do powietrza 

81 Eliminacja�niskiej�emisji�z�kotłowni�przydomowych�i�gminnych�w�województwie�śląskim, nr P/16/065. 
82 Badania�prenatalne�w�Polsce, nr P/15/073. 

atmosferycznego oraz o rozszerzenie 
kontroli i nadzoru nad realizacją zadań 
w tym zakresie.

Z kolei opublikowana w 2017 r. kontro-
la pokazała, że skontrolowane gminy nie-
skutecznie działały na rzecz ograniczania 
niskiej emisji z kotłowni przydomowych 
i gminnych. NIK podkreśliła jednocze-
śnie, że wprawdzie wszystkie skontrolo-
wane samorządy podejmowały działania 
w ograniczeniach niskiej emisji, jednak 
tempo i skala tych działań były niewy-
starczające, aby osiągnąć normatywne 
poziomy stężeń substancji szkodliwych 
w powietrzu. 

Wśród wniosków o charakterze sys-
temowym NIK apelowała do Ministra 
Ochrony Śro dowiska o przyśpiesze-
nie prac zmierzających do ustano-
wienia, w porozumieniu z Ministrem 
Gospodarki, standardów emisyjnych 
dla nowych kotłów węglowych małej 
mocy oraz o określenie minimalnych wy-
magań jakościowych dla paliw stałych.

Badania prenatalne w Polsce
Kontrola82 była podjęta z inicjatywy NIK 
i zwracała uwagę na niczym nieuzasad-
nione nierówności w dostępie do badań 
prenatalnych. Była to pierwsza i jedyna 
taka kontrola przeprowadzona przez Izbę 
w całym okresie jej funkcjonowania. 

Chciano ocenić sposób zapewnienia 
kobietom w ciąży dostępu do badań pre-
natalnych oraz sprawdzić, czy zostały 
obniżone wskaźniki: umieralności oko-
łoporodowej, zgonu noworodków (dziecko 
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do 27 dnia życia) oraz zgonu niemowląt 
(poniżej 1 roku życia), co było jednym 
z celów Narodowego Programu Zdrowia.

W kontroli zwrócono uwagę, że w obec-
nym stanie prawnym bezpłatny do-
stęp do programu badań prenatalnych 
mają tylko kobiety spełniające kryteria 
zdrowotne lub wiekowe. 

W ocenie NIK taki podział nie ma uza-
sadnienia, ponieważ żadna grupa wie-
kowa ciężarnych kobiet nie jest zupeł-
nie wolna od ryzyka wad wrodzonych 
u dzieci. NIK podkreśliła jednocześnie, 
że dostęp do bezpłatnych, nieinwazyj-
nych badań prenatalnych, pozwalających 
na wykluczenie lub stwierdzenie u nie-
narodzonego dziecka wad rozwojowych 
i umożliwiających szybkie podjęcie lecze-
nia, powinny uzyskać wszystkie kobiety 
w Polsce, niezależnie od wieku. 

Zdaniem NIK, rozszerzenie dostępno-
ści bezpłatnych nieinwazyjnych badań 
prenatalnych na  wszystkie przyszłe 
mamy oznaczać będzie radykalny spa-
dek kosztów dla kobiet, które do tej pory 
wykonywały je we własnym zakresie. 
Jednocześnie Izba zauważyła, że wpraw-
dzie Minister Zdrowia w 2013 r. (po dzie-
więciu latach od wprowadzenia) podjął 
prace mające na celu modyfikację progra-
mu badań prenatalnych, w tym objęcie 
nim wszystkich kobiet w ciąży, jednak 
prace te dotąd nie zostały zakończone.

Problemy społeczne Bytomia 
Kontrolę83 NIK podjęła z inicjatywy wła-
snej. Jej nowatorski charakter polegał 

83 Rozwiązywanie�problemów�społecznych�Bytomia, nr P/15/071.

na przeprowadzeniu całościowej analizy 
problemów, z jakimi zmagają się miasta 
w Polsce, które nie wykorzystały szans 
okresu transformacji. Stwierdzono, że mia-
sto Bytom utraciło w znacznej mierze swoje 
funkcje społeczne oraz znaczenie gospo-
darcze. Dotychczasowe programy na rzecz 
Bytomia były wprawdzie przygotowywa-
ne i prowadzone rzetelnie, ale w efekcie 
nie okazały się skuteczne. W ocenie NIK 
pogłębianie się negatywnych zjawisk spo-
łecznych, takich jak trwałe bezrobocie, 
wykluczenie społeczne, bieda czy długa 
lista osób oczekujących na mieszkanie, 
było wynikiem nie tylko przemian eko-
nomicznych w kraju, ale też błędów po-
pełnionych przez władze samorządowe 
w zarządzaniu strategicznym oraz braku 
konsekwentnej polityki miasta na rzecz 
pobudzenia rozwoju gospodarczego. W na-
stępstwie przemian gospodarczych po roku 
1990 kilkadziesiąt tysięcy osób straciło 
miejsca pracy. Z tych powodów zaczęli 
oni wyjeżdżać do innych miast regionu 
lub za granicę, co w połączeniu z niżem 
demograficznym spowodowało, że liczba 
bytomian w roku 2014 była w stosunku 
do roku 1995 o około 25% niższa.

Z tego względu NIK zwróciła się do 
Prezydenta Miasta Bytomia o zwięk-
szenie intensywności prowadzonych 
działań naprawczych, opierających się 
na programie wyprowadzenia Bytomia 
z obecnej sytuacji społeczno-gospodar-
czej, a także o zapewnienie rzetelne-
go monitoringu i oceny stopnia osiąga-
nia celów przyjętych w strategicznych 
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i programowych dokumentach miasta. 
Izba wystąpiła również do Marszałka 
Województwa Śląskiego o skorzystanie 
z uprawnienia do stworzenia programu 
regionalnego, przewidzianego w ustawie 
o promocji zatrudnienia, z którego ko-
rzystaliby głównie mieszkańcy Bytomia.

Zapobieganie HIV
Kontrola84 podjęta z inicjatywy własnej 
NIK, której celem było podniesienie świa-
domości społecznej o zagrożeniach związa-
nych z najbardziej śmiercionośną chorobą 
zakaźną XXI wieku. 

Nigdy wcześniej Izba nie podejmowała 
kontroli w tak wrażliwej sprawie, wciąż 
stanowiącej swoiste tabu. Już teraz eks-
perci szacują, że nawet 70% wszystkich 
HIV-pozytywnych osób nie wie, że zo-
stali zakażeni i że są nosicielami wiru-
sa. Co więcej, pomimo stałego wzrostu 
nakładów – od 2007 roku kwota prze-
znaczona na finansowanie Krajowego 
Programu Zapobiegania Zakażeniom 
HIV i Zwalczania AIDS (dalej Program) 
wzrosła niemal trzykrotnie z 99 mln zł 
do 278 mln zł – tempo rozprzestrzenia-
nia się wirusa HIV w Polsce jest wciąż 
wysokie i nie udaje się go zahamować. 

Zdaniem NIK największą słabo-
ścią Programu, którego celem powin-
no być zapobieganie zakażeniom HIV 
i zwalczanie AIDS, jest zaniedbywa-
nie profilaktyki. Niemal wszystkie 
siły i śro dki (ponad 98%) kierowane 

84 Realizacja�Krajowego�Programu�Zapobiegania�Zakażeniom�HIV�i�Zwalczania�AIDS�w�latach�2012–2013,  
nr P/14/076.

85 Zapewnienie�bezpieczeństwa�obywateli�w�związku�z�wytwarzaniem,�transportem,�przechowywaniem�i�sto-
sowaniem�materiałów�wybuchowych�przeznaczonych�do�użytku�cywilnego, nr P/14/073. 

są na leczenie zdiagnozowanych przy-
padków. Natomiast na działania zapo-
biegające rozszerzaniu się zakażeń prze-
znacza się rocznie średnio zaledwie dwa 
procent budżetu Programu, a i tak środki 
te co roku są stopniowo uszczuplane. NIK 
podkreśla też, że w ten sposób nie można 
rzetelnie ustalić, czy i jak zmienił się 
poziom wiedzy na temat HIV i AIDS 
oraz postawa społeczeństwa wobec cho-
roby i zakażonych. Zbadanie skuteczno-
ści działań zapobiegających jest możliwe 
tylko przy zastosowaniu jakościowych 
metod badawczych. 

Materiały wybuchowe 

Kontrola85 podjęta została z inicjatywy 
NIK w 2014 r. w związku z nasilającym 
się terroryzmem na świecie i realnym 
zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkań-
ców Polski. Jej wyniki pokazały, że ryzy-
ko przedostania się materiałów wybu-
chowych w niepowołane ręce, np. grup 
przestępczych, jest całkiem realne, bo-
wiem funkcjonariusze właściwych służb 
nie mogą skutecznie śledzić drogi mate-
riałów wybuchowych z powodu niewdro-
żenia unijnych przepisów dotyczących 
elektronicznego systemu monitorowa-
nia. Nie są także szczegółowo wytyczane 
trasy tych transportów, w efekcie czego 
samochody z niebezpiecznymi ładunkami 
mogą przejeżdżać np. przez centra miast. 
Wszystkie upoważnione organy państwa 
nierzetelnie prowadziły też postępowania 
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w sprawie wydawania koncesji i pozwoleń 
uprawniających do dostępu do materia-
łów wybuchowych (także do użytku cy-
wilnego). W ocenie NIK takie działania 
nie zapewniają bezpieczeństwa państwa 
i obywateli oraz nie gwarantują, że dostęp 
do materiałów wybuchowych uzyskają wy-
łącznie podmioty i osoby, dla których je-
dynym celem jest prowadzenie legalnej 
działalności gospodarczej. 

Kontrola wykazała również, że także 
sam transport materiałów wybuchowych 
odbywał się praktycznie bez jakiejkolwiek 
kontroli. NIK alarmowała, że w sytuacjach 
nadzwyczajnych (np. kradzieży) policja 
nie potrafi szybko określić grona osób 
mających dostęp do materiałów wybu-
chowych. Po kontroli NIK sformułowała 
wnioski o bezwzględne przestrzeganie 
prawa oraz przygotowanie niezbędnych 
zmian legislacyjnych, gwarantujących 
pełną kontrolę nad wytwarzaniem, trans-
portem i stosowaniem materiałów wy-
buchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego.

Rozrzutne spółki 

Kontrola86 została podjęta w odpowiedzi 
na ciągłe sygnały o marnotrawieniu pie-
niędzy przez spółki należące do Skarbu 
Państwa. Podmioty te w sposób szcze-
gólny ulokowane na rynku, bardzo czę-
sto korzystające też z naturalnej pozycji 
monopolisty, bez zahamowań wydawa-
ły wypracowywane środki np. na spon-
soring, zamawianie ekspertyz i usług 

86 Koszty�pozaprodukcyjne�w�spółkach�z�udziałem�Skarbu�Państwa, nr P/11/135. 
87 Ustalanie�i�egzekwowanie�przez�jednostki�zobowiązane�do�utrzymania�dróg�publicznych,�wymogów�zabez-

pieczających�jakość�i�terminowość�wykonania�robót�drogowych, nr P/02/140.

doradczych, na organizację szkoleń i kon-
ferencji (np. w tak egzotycznych krajach 
jak Kambodża), finansowanie działalności 
związków zawodowych, zamiast przezna-
czać je na rozwój lub dywidendę dla właści-
cieli. Przeprowadzenie tej kontroli wyma-
gało od kontrolerów kwalifikacji wyższych 
niż te, którymi dysponują osoby badające 
na co dzień sprawozdania finansowe pod-
miotów gospodarczych.

W 15 skontrolowanych przez NIK 
podmiotach z udziałem Skarbu Państwa 
koszty pozaprodukcyjne kształtowały się 
na różnym poziomie – wynosiły od pro-
mila do nawet 30 proc. wszystkich kosz-
tów ponoszonych przez firmy. W sumie 
wydały w ten sposób 360 mln złotych. 
Najwięcej z tej sumy – 197 mln zł (55%) 
– pochłonęły ekspertyzy, badania i usługi 
doradcze, mimo że podmioty te niejed-
nokrotnie posiadały własne wyspecjali-
zowane w tym służby. 

Roboty drogowe 
Prekursorska kontrola87 została podjęta 
u progu nowej epoki w budownictwie 
drogowym w Polsce – jeszcze przed wej-
ściem do struktur Unii, a już po otrzy-
maniu przez Polskę pierwszych poważ-
niejszych środków z tzw. programów po-
mocowych (PHARE), pożyczek Banku 
Świa towego i  Europejskiego Banku 
Inwesty cyjnego. Jej ustalenia przeko-
nały podmioty zarządzające drogami, 
a przede wszystkim Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajo wych i Autostrad, do zmiany 
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podejścia do dwóch podstawowych za-
gadnień decydujących o trwałości dróg 
– planowanej nośności i sposobu egzekwo-
wania jakości ich wykonania. Kontrolę 
przeprowadzono u 37 zarządców dróg, 
w tym w Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jo wych i Autostrad, w 8 jej oddziałach 
terenowych, w 7 zarządach dróg woje-
wódzkich, w 14 zarządach dróg w po-
wiatach i miastach na prawach powiatu 
oraz w 7 starostwach i urzędach miast 
na prawach powiatu. Wartość robót pod-
danych kontroli wyniosła 2 062 440 tys. zł, 
z czego 58% przypadło na przedsięwzięcia 
zrealizowane przez Centralę GDDKiA.

W wyniku przeprowadzonych kontro-
li NIK wnosiła m.in. o stworzenie ram 
prawnych do realizacji na głównych dro-
gach kraju przedsięwzięć zapewniających 
efektywne wykorzystanie środków finan-
sowych, aby remonty i modernizacje pro-
wadziły w każdym przypadku do wzmoc-
nienia nośności dróg do 115 kN/oś; 
o przestrzeganie procedur związanych 
z wydatkowaniem środków pomocy za-
granicznej, aby wyeliminować przypadki 
utraty tej pomocy, a także o wydawanie 
środków przeznaczonych na realizację 
zadań remontowo-inwestycyjnych wy-
łącznie na te cele. 

Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że przez niemal 
100 lat istnienia kontroli państwowej 
w Polsce organizacja i funkcjonowanie te-
renowych struktur NIK w Katowicach, 
zwłaszcza w okresie międzywojennym, 
wyróżniały się pośród innych, działają-
cych w tym czasie jednostek organiza-
cyjnych tego rodzaju. Początkowo powo-
dem była odrębność wynikająca ze Statutu 

Organicznego, ale także ze szczególnego 
umiejscowienia tej jednostki w niezwy-
kle zurbanizowanym i uprzemysłowio-
nym województwie, charakteryzującym 
się szczególną infrastrukturą, dużym sku-
piskiem ludności oraz jej specyfiką za-
wodową. Rzutowało to na podmiotowy 
i przedmiotowy zakres kontroli, bowiem 
niektóre zjawiska społeczne i gospodar-
cze występowały tylko na tym obszarze. 
Pewne odrębności tego regionu utrzymują 
się do dziś.

Można postawić pytanie o bardziej ogól-
nym charakterze, a mianowicie, w jakim 
stopniu działania NIK były skuteczne, 
jak bardzo przyczyniły się do poprawy 
funkcjonowania gospodarki, lepszego za-
spokojenia potrzeb społecznych, do ogra-
niczenia strat finansowych czy do po-
prawy jakości obowiązującego prawa. 
Zagadnienie to odnosi się do większości 
wykonywanych przez NIK (w tym dele-
gaturę w Katowicach) kontroli, a w szcze-
gólności do funkcjonowania górnictwa, 
które po ponad 25 latach reformowa-
nia wciąż nie osiągnęło rentowności. 
Nie sposób tutaj udzielić wyczerpującej 
odpowiedzi, niemniej należy podkreślić, 
że w okresie niezależności organów kon-
troli od władzy wykonawczej, skutecz-
ność ich działań była z pewnością większa. 
Przez cały ten okres można też było ob-
serwować próby ograniczenia podstawo-
wej funkcji kontrolnej Najwyższej Izby 
Kontroli, czyniąc z niej organ z pozoru 
tylko wyposażony w narzędzia do wy-
konywania skutecznej, obiektywnej, rze-
telnej i fachowej kontroli. 

Jednak nawet w czasach, gdy Izba 
była organem w pełni samodzielnym, zda-
rzały się próby obniżania jej autorytetu, 
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jako najwyższego organu kontroli pań-
stwowej88. 

Zjawisko to można także obserwować 
współcześnie. Razić może zwłaszcza niska 
skuteczność postulatów NIK odnoszących 
się do zmiany prawa: z informacji zawar-
tych w corocznych sprawozdaniach z dzia-
łalności Izby wynika, że np. w 2009 r. 
NIK skierowała do właściwych organów 
65 wniosków de lege ferenda, z czego zre-
alizowano tylko dwa. W 2010 r. takich 
wniosków było 71, z czego wykonanych 
w pełni 11, a 8 częściowo. Z kolei w roku 
2011, na 33 wnioski wdrożono tylko 3, 

88 R. P. Krawczyk: Najwyższa�Izba�Kontroli�w�II�Rzeczypospolitej�pod�rządami�Konstytucji�z�23�kwietnia�1935 r. 
[w:] „Acta Universitatis Lodziensis” nr 45/1991, s. 76.

89 Jawność�i�jej�ograniczenia�w�świetle�doświadczeń�Najwyższej�Izby�Kontroli [w:] B. Szmulik (red.): Jawność�
i�jej�ograniczenia.�Zadania�i�kompetencje, tom IX, wyd. CH Beck 2015, s. 392-400.

a w roku 2012 na 65 wniosków wykona-
nych zostało zaledwie 8. Stan taki skłania 
do refleksji, czy NIK, jako naczelny organ 
kontroli państwowej, posiada rzeczywiście 
skuteczne instrumenty prawne do wpro-
wadzenia odpowiednich zmian legislacyj-
nych, gwarantujących działanie organów 
publicznych w zgodności z prawem89.

prof. dr hab. CZESŁAW MARTYSZ
Uniwersytet Śląski,  
członek Kolegium NIK w latach 2001–2016





Delegatura NIK w Kielcach
Kielecka jednostka rozpoczęła działalność jako pierwsza z okręgowych izb kon-
troli już we wrześniu 1920 r. Długa historia i bogate doświadczenia także dziś 
wpływają na rezultaty jej pracy. W ostatnich latach znacząco zwiększyła się liczba 
kontroli przygotowywanych i koordynowanych przez delegaturę, która obejmuje 
nimi coraz to nowe obszary istotne dla życia obywateli. Przeprowadza je zespół 
liczący 26 kontrolerów.
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Historia delegatur  
zaczęła się w Kielcach
IWONA POGORZELSKA, GRZEGORZ WALENDZIK

Kielcka jednostka  
w latach 1919–19391

Dekretem z 7 lutego 1919 r. powołano 
podlegającą bezpośrednio Naczelnikowi 
Państwa Najwyższą Izbę Kontroli Państwa 
(NIKP)2. W kolejnym roku zaczęły po-
wstawać placówki terenowe. Wśród nich 
jako pierwsza, 15 września 1920 r., rozpo-
częła działalność Okręgowa Izba Kontroli 
Państwa w Kielcach (OIKP), której obszar 
działania obejmował województwa kie-
leckie i lubelskie oraz Dyrekcję Kolejową 
Radomską3. Pierwszym prezesem urzędu 
został Mieczysław Kotłubaj4 (1920–1925). 

1 Historia Okręgowej Izby Kontroli Państwa w Kielcach została przygotowana przez Iwonę Pogorzelską, pracownika 
Archiwum Państwowego w Kielcach w ramach jej pracy doktorskiej. Drugą część artykułu dotyczącą współczesności 
delegatury, zaczynającą się od rozdziału „Kontrole nowego milenium” przygotował dyrektor Grzegorz Walendzik 
(okres 1945–1990 opisał na podstawie tekstu Ł. Walasa, „Kontrola Państwowa” nr 4/2003 r., s.159-171).

2 Dekret o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa z 7 lutego 1919 r. Dziennik Praw Państwa Polskiego nr 14/1919 poz. 183.
3 Monitor Polski nr 31/1920 z 9.2.1920.
4 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Najwyższa Izba Kontroli (dalej NIK), sygn. 587.
5 AAN, NIK, sygn. 557.
6 AAN, NIK, sygn. 778.
7 AAN, NIK, sygn. 1512.
8 AAN, NIK, sygn. 238.

Po jego śmierci stanowisko przypadło 
Henrykowi Władysławowi Imszennikowi-
-Kondratowiczowi5 (1925–1932). W latach 
1932–1935 obowiązki te pełnił wicepre-
zes Izby Ludwik Makarewicz6. Kolejnym, 
trzecim prezesem Izby był Lubosław 
Walenty Tomassi,7 który sprawował funk-
cję od 1935 r. do września 1939 r.

W okresie gdy OIKP rozpoczynała swą 
działalność, w jej strukturze organizacyj-
nej znajdowały się cztery wydziały oraz 
Kancelaria, którą kierował Bazyli Daciuk8. 
Wydział I zajmował się kontrolowaniem 
jednostek podlegających Ministerstwom: 
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Skarbu, Reform Rolnych, Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych. Jego naczelnikiem był 
Marian Kubski9. Wydział II kontrolował jed-
nostki Ministerstwa Spraw Wojskowych, 
a stanowisko naczelnika pełnił tu Stanisław 
Klamrzyński10. Wydział III nadzorował jed-
nostki Ministerstwa Komunikacji, a jego 
naczelnikiem był Ludwik Makarewicz11. 
Kierownikiem Wydziału IV, który prowa-
dził kontrole w jednostkach Ministerstw: 

9 AAN, NIK, sygn. 644.
10 AAN, NIK, sygn. 533a.
11 AAN, NIK, sygn. 778.
12 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej APK), Okręgowa Izba Kontroli w Kielcach (dalej OIK), sygn. 29, 

AAN, NIK, sygn. 39.
13 Materiały dotyczące tej inwestycji zachowały się w zespołach archiwalnych zgromadzonych w zasobach Ar-

chiwum Państwowego w Kielcach, Okręgowej Izby Kontroli w Kielcach, sygn. 21 oraz Urzędu Wojewódzkiego 
Kieleckiego I (dalej UWK I), sygn. 14700-14119. Wśród nich znajduje się zarówno dokumentacja aktowa, 
jak i projekty oraz dokumentacja kartograficzna dotycząca usytuowania terenu tzw. popówki.

Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych, 
Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu, 
Poczt i Telegrafów, Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego oraz Pracy 
i Opieki Społecznej był Emil Bałuciński12.

Siedzibę urzędu13 stanowiło począt-
kowo jedynie kilka pokoi na dwóch pię-
trach Hotelu Wersal przy ul. Sienkiewicza 
w Kielcach oraz kilka maleńkich i niskich 
pokoików w drewnianym budynku przy 

Fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 D

el
eg

at
ur

y 
N

IK
 w

 K
ie

lc
ac

h

Budynek przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, IV piętro zajmuje Delegatura NIK w Kielcach.
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ul. Karczówkowskiej14. Starania o za-
pewnienie nowego lokum dla OIKP zo-
stały podjęte już w połowie 1920 r. Miało 
ono zostać wybudowane na posesji przy 
ul. Seminaryjskiej, róg ul. Słowackiego. 
W projekcie budowli, sporządzonym 
w 1922 r. przez „Biuro Architektoniczno-
-Budowlane inż. W. Nowakowski i inż. 
A. Piller” w Warszawie, widniał potęż-
ny czterokondygnacyjny gmach składają-
cy się z 55 pokoi biurowych oraz dwóch 

14 AAN, NIK, sygn. II/1.
15 APK, UWK I, sygn. 17717.
16 Budynek ten w okresie zaborów był siedzibą administracji kościoła prawosławnego.
17 Dziennik Ustaw RP nr 51 z 23.6.1921 poz. 314.

pawilonów mieszkalnych15. Jak się oka-
zało, projekt ten przekroczył możliwości 
finansowe, jak również faktyczne potrzeby 
urzędu, zdecydowano więc, że Izba zajmie 
jedynie 30 z planowanych 55 pokoi, a pozo-
stałe miano przeznaczyć na potrzeby inne-
go urzędu. Wkrótce jednak zdecydowano 
o odstąpieniu inwestycji na pomieszczenia 
izby skarbowej, jednak pod warunkiem, 
że budynek zwany „popówką16” usytu-
owany na rogu ulic Mickiewicza i Wesołej, 
po adaptacji i remoncie będzie przekazany 
kieleckiej izbie kontroli. Po licznych stara-
niach w 1928 r. gmach „popówki” został 
przekazany OIK. 

Od 3 czerwca 1921 r. Okręgowa Izba 
Kontroli w Kielcach działała na podstawie 
nowej ustawy o Kontroli Państwowej17. 
Zgodnie z jej przepisami w skład izby 
okręgowej wchodzili: prezes, wiceprezes, 
naczelnicy wydziałów, radcy, sekretarze 
i referenci, pomocnicy referentów, rach-
mistrze, archiwista oraz kanceliści. Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli miał mianować 
prezesa izby okręgowej, a na jego wnio-
sek także urzędników izb okręgowych do 
VIII stopnia służbowego włącznie. Prezes 
izby okręgowej mógł natomiast mianować 
osobiście urzędników niższych stopni.

Izba okręgowa miała za zdanie, podobnie 
jak w okresie poprzednim, stałą i wszech-
stronną kontrolę wykonania budżetu (do-
chodów i wydatków państwowych), prawi-
dłowości i celowości administrowania ma-
jątkiem państwa oraz gospodarki urzędów 
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miejscowych, podległych ministerstwom 
i władzom centralnym oraz jednostek sa-
morządowych, a także instytucji, zakła-
dów fundacji, stowarzyszeń i spółek dzia-
łających przy udziale finansowym Skarbu 
Państwa lub mających jego gwarancję.

Działalność urzędu18 dokumentowana 
jest przez zachowane, niestety szczątkowo, 

18 Materiały archiwalne dokumentujące działalność tego urzędu odnaleźć można obecnie w zasobach Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie oraz Archiwum Państwowego w Kielcach i Archiwum Państwowego w Lublinie. 
Niestety, zniszczenia powstałe w wyniku działań wojennych II wojny światowej oraz podczas walk powsta-
nia warszawskiego spowodowały, iż w AAN odnajdziemy dziś jedynie niektóre drukowane już sprawozdania 
z przeprowadzanych kontroli, jakie miały miejsce w latach 1922–1938 oraz akta personalne pracowników. 
W zasobach Archiwum Państwowego w Kielcach w ramach zespołu archiwalnego Okręgowa Izba Kontroli 
z lat 1920–1939 składającego się z 30 jednostek archiwalnych zachowały się, jedynie częściowo, protokóły 
posiedzeń, plany kontroli, sprawozdania roczne i okresowe, kontrole dochodów i wydatków, budżety, przepisy 
rachunkowo-kasowe oraz dokumentacja dotycząca ewidencji pracowników. Szczątkowe materiały mogące 
uzupełniać te informacje znajdujemy także w Archiwum Państwowym w Kielcach i Lublinie w zespołach ar-
chiwalnych gromadzących materiały kontrolowanych przez OIK urzędów i instytucji.

materiały archiwalne, takie jak np.: spra-
wozdania z działalności Najwyższej Izby 
Kontroli, zawierające również dane z te-
renu kompetencji kieleckiej Izby, pro-
tokoły posiedzeń Kolegium Okręgowej 
Izby Kontroli w Kielcach oraz pojedyncze 
protokoły z poszczególnych kontroli pro-
wadzonych przez pracowników urzędu. 
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Projekt techniczny niezrealizowanej siedziby Okręgowej Izby Kontroli w Kielcach, sporządzony w 1922 r.  
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Już od początku istnienia OIK podję-
ła działalność kontrolną. Jedną z pierw-
szych kontroli dotyczącą rewizji rachun-
kowości i gospodarki zaplanowano jesie-
nią 1921 r. w magistracie miasta Kielc. 
Uchwałą rady miejskiej magistrat odmówił 
zgody na działania kontrolne, które miały 

19 APK, Akta miasta Kielc, sygn. 7345.
20 AAN, NIK sygn. sygn. II/1.
21 AAN, NIK sygn. II/1.
22 APK, UWK I, sygn. 860, 859, 855, 16038.

zweryfikować stan kasy miejskiej, tłuma-
cząc, iż Izba przekracza swoje uprawnie-
nia. Sprawa trafiła do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych oraz Najwyższej Izby 
Kontroli, które na podstawie wykładni 
ustawy o Kontroli Państwowej z 1921 r. 
przyznały rację Okręgowej Izbie Kontroli 
w Kielcach19.

Kontrole przeprowadzane w 1922 r. 
to między innymi kontrola podległej 
Ministerstwu Kolei Żelaznych Dyrekcji 
Kolejowej w Radomiu20. Miała na celu 
sprawdzenie stanu eksploatacji kolei że-
laznych. W trakcie weryfikacji stanu ma-
gazynów w Radomiu i w Skarżysku-Ka-
miennej kontrolujący stwierdzili między 
innymi nieuzasadnioną superatę mate-
riałów oraz złe warunki ich przechowy-
wania.

Rewizja rachunkowości i gospodarki 
Urzędów Górniczych w Radomiu, Czę-
stochowie i Dąbrowie Górniczej ujawniła 
z kolei, iż eksploatacja majątków państwo-
wych znajdujących się na terenie radom-
skiego Okręgu Górniczego „pozostawia 
wiele do życzenia”. W Dąbrowie Górniczej 
stwierdzono natomiast malwersację pie-
niędzy przez byłego buchaltera firmy21.

W 1922 r.22 kontrolom poddawano wy-
brane wydziały urzędu wojewódzkiego. 
W rocznych sprawozdaniach Najwyższej 
Izby Kontroli z badań prowadzonych 
w 1922 r. zachowały się również infor-
macje o stanie niektórych podlegających 
kontroli firm i instytucji, jak np.: Kopalnia 
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Akta personalne Jerzego Sawickiego, urzęd-
nika Okręgowej Izby Kontroli w Kielcach, lata 
1924–1938,
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Miedzi w Miedzianej Górze, Zakłady 
Hutnicze w Białogonie, oraz pomniejsze 
w Bzinie, Rejowie, Mostkach, Mroczkowie, 
Parszowie, Samsonowie i Suchedniowie, 
a także o Zakładzie Kąpielowo-Zdrojowym 
w Busku. 

W sprawozdaniach odnotowano także 
stany jednych z najważniejszych dla 
II Rzeczypospolitej obiektów znajdujących 
się na terenie międzywojennego wojewódz-
twa kieleckiego, jak Wojskowa Wytwórnia 
Amunicji w Skarżysku czy Wojskowa 
Wytwórnia Broni w Radomiu23. 

Szczegółowe informacje o tym, czym 
w latach 1923–1925 zajmowali się kontro-
lujący, zachowały się w protokółach posie-
dzeń Kolegium Okręgowej Izby Kontroli 
w Kielcach24. Kolegium działało w skła-
dzie pięcioosobowym: prezes, wicepre-
zes oraz radcy lub naczelnicy wydziałów 
i zajmowało się rozpoznawaniem wyników 
i analizą prowadzonych kontroli. 

W 1923 r. OIK w Kielcach przeprowa-
dziła między innymi kontrolę Wydziału 
Żywnościowego Inwentury DOK IV 
w Łodzi, która podlegała Ministerstwu 
Spraw Wojskowych25. Kontrolujący 
wnioskowali w tym wypadku o zwrot 
do Skarbu Państwa kwot za niewłaściwy 
wybór oferty na zakup materiałów. W 28 
pułku piechoty stwierdzono, że zostały 
wypłacone pieniądze oficerowi dyżurne-
mu za złożenie i zdemontowanie ołtarza 
pułkowego na podstawie fikcyjnej listy 

23 AAN, NIK, sygn. II/1.
24 APK, OIK, sygn. 3, 4, 5. 
25 AAN, NIK, sygn. III/19.
26 AAN, NIK, sygn. III/19.
27 AAN, NIK, sygn. III/19.

płac. Na wniosek kontrolerów dowódca 
OK IV przekazał sprawę do Prokuratury 
przy Wojskowym Sądzie Okręgowym26. 

W 1923 r. skontrolowano Wytwórnię 
Amunicji w Skarżysku, będącą częścią 
składową Centralnego Zarządu Wytwórni 
Wojskowych podległego Ministerstwu 
Spraw Wojskowych27. W wyniku analizy 
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Legitymacja inspektora Okręgowej Izby Kon-
troli w Kielcach Jerzego Sawickiego z 1927 r.
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wybranych umów oraz stanu ich wyko-
nania stwierdzono, że nie do końca za-
bezpieczały one interesy Skarbu Państwa. 

Kontrolę przeprowadzono także w pod-
ległej Ministerstwu Kolei Żelaznych Dy-
rekcji Kolejowej w Radomiu28. Kontrola 
wykazała między innymi nieprawidłowo-
ści przy budowie głównych warsztatów 
w Końskich, sfałszowanie biletów blankie-
towych w Zagożdżonie, w wyniku czego 
zwolniono dyscyplinarnie pomocnika za-
wiadowcy stacji.

W 1924 r. przeprowadzono kontrolę 
podległego Ministerstwu Spraw Woj-
sko wych Towarzystwa Domów Ofi cer-
skich29. W odniesieniu do terenu woje-
wództwa kieleckiego kontrola odbyła 
się w Częstochowie, gdzie skontrolowa-
no między innymi zakłady gospodarcze, 
magazyny, piekarnie. Skontrolowano rów-
nież budowę kompleksu koszar 4. pułku 
saperów w Sandomierzu. W wyniku 
tego przetargu wybrano oferenta droż-
szego, który dobrowolnie zobowiązał 
się pokryć różnicę pomiędzy ceną żą-
daną przez właściciela terenu przezna-
czoną na budowę koszar, a akceptowaną 
przez Ministerstwo Skarbu.

W ramach kontroli podległych Mini-
sterstwu Spraw Wewnętrznych urzędów 
wojewódzkich, starostw, komend okrę-
gowych i powiatowych30 stwierdzono, 
że w starostwach nie ściągano kar ad-
ministracyjnych oraz „rozchodowano” 

28 AAN, NIK, sygn. III/19.
29 AAN, NIK, sygn. III/3.
30 AAN, NIK, sygn. III/3.
31 AAN, NIK, sygn. III/19.
32 AAN, NIK, sygn. III/19.

nadmierną ilość opału w okresie zimowym. 
W Komendzie Okręgowej w Kielcach 
i podległych jej komendach powiatowych 
stwierdzono także niewłaściwe zatrud-
nienie niższych funkcjonariuszy służby 
zewnętrznej do czynności biurowych. 

W efekcie prowadzonej w 1924  r. 
kont roli kas skarbowych stwierdzono 
m.in. brak gotówki, przechowywanie 
w skarbcu monet złotych, przechowy-
wanie gotówki ponad ustaloną normę, brak 
skarbców, nieodpowiednie pomieszczenia 
kas, niezabezpieczenie przed włamaniem 
i pożarem.

W wyniku kontroli sądów i więzień pod-
ległych Ministerstwu Sprawiedliwości 
w zakresie organizacji i etatów osobowych31 
wykazano między innymi nieprawidłową 
gospodarkę zamówień na materiały w wię-
zieniu w Lublinie, niewłaściwie zawartą 
umowę na wykonanie robót przez więź-
niów, zaległości w ściąganiu na mocy wy-
roków w sprawach karnych kar pienięż-
nych i grzywien przez Sąd Apelacyjny 
w Lu blinie. Odnotowano także sprawę 
likwidacji Sądu Okręgowego w Lublinie, 
więzień w Busku i Jędrzejowie.

W wyniku kontroli przeprowadzonej 
w Państwowym Instytucie Naukowym 
Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach32 
stwierdzono nieprawidłowości w gospo-
darowaniu pieniędzmi, np. zaniżaniu 
cen przy sprzedaży inwentarza żywego 
i płodów rolnych, czy też dokonywanie 
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zamiany koni w dniu sprzedaży bez usta-
lania ich wartości. 

Okręgowa Izba Kontroli w Kielcach 
badała dochody za dzierżawę majątków 
państwowych podległych Wydziałowi 
Rolnictwa i Weterynarii oraz przeprowa-
dziła lustrację stanu gospodarczego pięciu 
obiektów. Wykazano, że zaległości z czyn-
szów dzierżawnych na rok 1925 w woj. 
kieleckim wynosiły 180 000 zł, a w ma-
jątku Kurzelów (pow. włoszczowski) do-
konano eksmisji dzierżawcy za niepłacenie 
dzierżawy.

Kontrola prowadzona w roku budżeto-
wym 1924/1925 w podległej Ministerstwu 
Kolei Żelaznych Dyrekcji Kolejowej 
w Radomiu wykazała istnienie nadmiernych 
zapasów biletów, niewłaściwe prowadzenie 
ksiąg kasowych oraz nieterminowe przeka-
zywanie wpływów do Skarbu Państwa33. 

Kolejne protokoły dokumentujące pracę 
OIK pochodzą z 1926 roku i dotyczą kon-
troli rachunkowości i gospodarki Wydziału 
Budżetowo-Gospodarczego oraz Pracy 
i Opieki Społecznej34. Kontrole tych wy-
działów prowadzono również w roku na-
stępnym. 

W  roku budżetowym 1926/192735 
kon troli poddawano urzędy skarbowe 
w Sandomierzu, Hrubieszowie, Zamościu, 
Janowie Podlaskim i Radzyniu Podlaskim. 
Stwierdzono zaległości w opłatach za świa-
dectwa na prowadzenie przedsiębiorstw 
przemysłowych, które nie uwzględniały 
zmiany wysokości stawek wprowadzonych 

33 AAN, NIK, sygn. II/16.
34 APK, UWK I, sygn. 865, 868.
35 AAN, NIK, sygn. II/12.
36 APK, UWK I, sygn. 866, 16038.

w roku budżetowym, wzięto pod uwagę 
także likwidację zakładów podlegających 
Państwowemu Monopolowi Spirytuso-
wemu, a mających dotychczas swoje sie-
dziby w Lublinie, Będzinie i Kielcach.

W Stadninie Koni w Kozienicach uja-
wniono zaległości z tytułu należności 
za utrzymanie klaczy prywatnych na kwotę 
28 576,66 zł. 

W wyniku kontroli rachunkowości 
i gospodarki majątku Samborzec ujaw-
niono kradzież, która dotyczyła zarówno 
Kozienic, jak i Samborca i wynikała z braku 
dostatecznego zabezpieczenia. Ujawniono 
również braki w ilości siana, które powsta-
ły w trakcie jego sprzedaży 28. Pułkowi 
Artylerii Polowej.

Przy kontroli gospodarki Wytwórni 
Broni w Radomiu i Fabryki Amunicji 
w Skarżysku stwierdzono, że koszty ad-
ministracji w stosunku do wydatków po-
noszonych na materiały wykorzystywane 
do produkcji i na robociznę są zbyt wyso-
kie. Kontrolę prowadzono także w więzie-
niu na Świętym Krzyżu. 

W trakcie badania działalności Okręgo-
wej Dyrekcji Robót Publicznych w Kiel-
cach w ramach nadzorowania i prowadzenia 
budowy i remontów gmachów państwo-
wych stwierdzono, iż na odbudowę pałacu 
w Kozienicach oraz remont 3 budynków 
państwowych i 1 prywatnego wydano 
77 030,00 zł. Kontrolowano także prawi-
dłowość przebiegu prowadzonych robót 
drogowych oraz budowy mostów36.
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W roku następnym analizowano wpływy 
i wydatki izb skarbowych. Podjęto rów-
nież działania mające na celu kontrolę 
dochodów Okręgowej Dyrekcji Robót 
Pu blicznych w Kielcach wynikających 
z uiszczania opłat mostowych na 3 mostach 
przez Wisłę pod Szczucinem, Annopolem 
i Sandomierzem. Dochód ten wyniósł 
97 000,18 zł. Kwotę 40 494,62 zł wydat-
kowano na koszty konserwacji mostów 
oraz poborów tych opłat. 

W  roku budżetowym 1928/192937 
stwierdzono niedobór w Kielec kiej Iz-
bie Skarbowej w wysokości 4188,00 zł, 
który wyniknął ze zdefraudowania tej 
kwoty przez woźnego Kasy Skarbowej 
w Opocznie. Ponadto podczas kontroli 
zwrócono uwagę na prowadzone remonty 
i konserwację gmachów sądów okręgowych 
w Kielcach, Lublinie, Radomiu, Zamościu, 
Białej Podlaskiej, Siedlcach, Sosnowcu 
oraz Sądu Apelacyjnego w Lublinie. 

W roku budżetowym 1928/1929 kon-
troli rachunkowości i gospodarki podda-
no Wydział Budżetowo-Gospodarczy 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 
Stwierdzono drobniejsze uchybienia od-
noszące się np. do sumienności w prowa-
dzeniu księgi inwentarzowej czy innych 
środków ewidencyjnych, np. prowadzenie 
księgi wyjazdów sprzecznej ze wzorem 
czy nieprawidłowości w rozliczaniu kosz-
tów podróży.

W roku budżetowym 1929/193038 
Okrę gowa Izba Kontroli w Kielcach 

37 AAN, NIK, sygn. III/3.
38 APK, OIK, sygn. 7. 
39 APK, OIK, sygn. 6.
40 AAN, NIK, sygn. III/4.

przeprowadziła również wielokrotne kon-
trole w urzędach takich jak: Okręgowa 
Dyrekcja Robót Publicznych w Kielcach, 
Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach, Izba 
Skarbowa w Kielcach, Sąd Okręgowy 
w Radomiu, Urząd Woje wódzki w Kielcach 
i Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz insty-
tucjach podległych Wydziałowi Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego. Była 
to wyrywkowa kontrola dokumentowania 
wydatków oraz badanie rocznego zamknię-
cia rachunkowego 1928/1929. Kontrole 
dotyczyły też etatów, sum niebudżeto-
wych, dochodów i wydatków inwentarza 
i taksy administracyjnej.

W okresie kontrolnym 1931/193239 
w trybie kontroli wyrywkowej spraw-
dzano wysokość dochodów oraz stan 
kasy, rachunkowości i inwentarza. Kon-
trolą szczegółową objęto urzędy podle-
głe Ministerstwu Przemysłu i Handlu, 
tj. Wy działy Przemysłu i Handlu Urzę-
dów Woje wódzkich w Kielcach i Lu blinie 
oraz Urzędy Miar – Okręgowy w Lu blinie 
oraz Miejscowe w Kielcach, Rado miu, 
Końskich, Ostrowcu, Kowlu, Piń sku, Rów-
nem, Brześciu, Zamościu. Stwierdzo no 
np. usterki w prowadzeniu rachunków, 
niewykazywanie zadłużeń skarbowych 
oraz zapisy ołówkiem w księdze kredytów 
i wydatków. Zauważono, że w tych urzę-
dach znajduje się np. wiele zbędnych apa-
ratów telefonicznych.

W  wyniku kontroli prowadzonych 
w ro ku budżetowym 1931/193240 ustalono, 



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 123 

Delegatura NIK w Kielcach

że powstały liczne zaległości w spłacaniu 
grzywien za przekroczenie prawa przemy-
słowego, zaległości w dochodach z gmachów 
państwowych. Pozytywnym przejawem 
było za to zwiększenie wpływów z opłat 
mostowych, natomiast kontrole Zakładów 
Zdrojowych w Busku, z uwagi na znacznie 
zmniejszoną frekwencję kuracjuszy, zano-
towały zdecydowanie mniejsze wpływy. 

Zakłady Zdrojowe w Busku kontrolo-
wano nadal w kolejnych latach 1933/1934 
i 1934/1935. Wpływy rzeczywiste z eks-
ploatacji zakładów wynosiły 398 084,34 zł, 
zmniejszeniu o 20 681,99  zł (6,5%) ule-
gły wpływy z kąpieli i zabiegów leczni-
czych oraz wynajmu pomieszczeń i placów. 
Rozchody wynosiły 490 274,38 zł, wydat-
ki na remonty kapitalne i nowe budowle 
stanowiły 96 618,94 zł. 

W roku budżetowym 1937/1938 kon troli 
zostały poddane Urzędy Pośrednictwa 
Pracy w Radomiu, Końskich i Ostrowcu. 
Kontrola wypadła jednak pozytywnie, 
nie odnotowano bowiem większych, wy-
magających interwencji uchybień41.

Plany kontroli na terenie województw 
kieleckiego i lubelskiego w roku budżeto-
wym od kwietnia 1938 r. do marca 1939 r. 
dotyczyły podlegających Ministerstwu 
Rolnictwa42: 2 wojewódzkich wydziałów 
rolnictwa i reform rolnych w Kielcach 
i Lublinie, 2 wojewódzkich urzędów roz-
jemczych ds. majątkowych posiadaczy go-
spodarstw wiejskich, 2 wojewódzkich biur 
ds. finansowo-rolnych, 34 powiatowych 

41 AAN, NIK, sygn. II/20.
42 APK, OIK, sygn. 8.
43 APK, UWK I, sygn. 9422.
44 APK, OIK, sygn. 16, 18.

referatów rolnictwa i reform rolnych, 
35 powiatowych referatów weteryna-
rii, 11 referatów melioracyjnych w staro-
stwach oraz kierownictwa obwałowania 
Wisły w Szczucinie.

W roku budżetowym 1938/1939 prze-
prowadzono lustrację Kieleckiej Izby 
Rolniczej w Kielcach43 i analizowano donie-
sienia o nieprawidłowościach w gospodarce 
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych 
w Radomiu z 1939 roku44.

Wszystkie opisane wyżej działania nie 
byłyby możliwe do wykonania, gdyby 
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Dyplom nadania Brązowego Medalu za Długo-
letnią Służbę Jerzemu Sawickiemu, referento-
wi Okręgowej Izby Kontroli w Kielcach, 1938 r. 
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nie zatrudnieni w tym urzędzie odpo-
wiedzialni i doświadczeni pracownicy45. 
O tym, jaką rangę miała praca w urzędzie, 
w szczególności w urzędzie kontrol nym, 
świadczyć może tekst przysięgi, jaką przy-
stępując do pracy, a właściwie służby, 
składali pracownicy. Oto tekst zachowa-
ny w teczce osobowej wiceprezesa, póź-
niej prezesa Izby, Henryka Władysława 
Kondratowicza-Imszennika: „Przysięgam 
Panu Bogu Wszechmogącemu, że na po-
wierzonem mi stanowisku urzędowem 
przyczyniać się będę w mym zakresie 
działania ze wszystkich sił do ugrunto-
wania wolności, niepodległości i potęgi 
Rzeczpospolitej Polskiej, której zawsze 
wiernie służyć będę, wszystkich obywateli 
kraju w równem mając zachowaniu, prze-
pisów prawa strzec będę pilnie, obowiązki 
mego urzędu spełniać gorliwie i sumien-
nie, polecenia mych przełożonych wyko-
nywać dokładnie, a tajemnicy urzędowej 
dochowam. Tak mi Panie Boże dopomóż”.

Wśród materiałów pozostałych po 
Okręgowej Izbie Kontroli w Kielcach46 
na zachowanych listach starszeństwa 
znajdujemy też dane mówiące o stop-
niu zaszeregowania poszczególnych 
urzędników47. Przykładowo, w 1929 r. 
w OIK pracowały w stopniu V – 3 osoby, 
VI – 8 osób, VII – 11 osób, VIII – 5 osób, 
IX – 8 osób, XI – 5 osób, dwie były zatrud-
nione jako kontraktowe. W 1932 r. Izba 

45 W Archiwum Akt Nowych zachowało się 129 mniej lub bardziej bogatych teczek personalnych pracowników 
OIK w Kielcach. Są tam dokumenty osobowe prezesów i wiceprezesów Izby, naczelników, radców oraz pra-
cowników administracji wszystkich szczebli tego urzędu. 

46 AAN, NIK, sygn. 557.
47 AAN, NIK, sygn. 1745.
48 AAN, NIK, sygn. 1745.
49 AAN, NIK, sygn. 1745.

zatrudniała w stopniu V – 3 osoby, w stop-
niu VI – 6 osób, w kolejnym VII pracowa-
ło 8 osób, w stopniu VIII zatrudnionych 
było 6 osób, w IX – 8 osób i w X – 7 osób.

Jeśli chodzi o wykształcenie pracowników 
Izba sumowała te informacje, na przykład 
w 1932 r. w OIK pracowało 7 osób posiada-
jących wykształcenie wyższe z dyplomem, 
5 osób legitymowało się wyższym, choć nie-
pełnym wykształceniem, 3 osoby miały 
wykształcenie zawodowe (wyżej średnie-
go), 13 osób ukończyło szkoły średnie, 5 le-
gitymowało się wykształceniem średnim 
niepełnym, 2 osoby posiadały wykształce-
nie zawodowe „niżej średniego,” 4 osoby 
miały wykształcenie niższe48.

W 10 rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości 40 pracowników Okrę gowej 
Izby Kontroli w Kielcach zosta ło przedsta-
wionych, jako uprawnionych do uzyskania 
medalu X-lecia Niepodległości49. Wielu 
z nich w trakcie swej służby zostało rów-
nież nagrodzonych medalami za długolet-
nią służbę, złotymi krzyżami zasługi (mię-
dzy innymi B. Daciuk za pomoc i opiekę 
nad bezrobotnymi, M. Kubski za pracę spo-
łeczną) czy nawet Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 

Po wybuchu II wojny światowej urzę-
dy państwowe, w tym i Okręgowa Izba 
Kontroli w  Kielcach, musiały prze-
rwać dotychczasową działalność. Urząd 
Kontroli Państwowej wznowił działania 
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na mocy dekretu Prezydenta RP z 17 lu-
tego 1940 r. opublikowanego w Angers 
we Francji 7 marca 1940 r. W okupowanej 
Polsce władzę tę reprezentowała działająca 
w podziemiu Sekcja Kontroli Delegatury 
Rządu na Kraj50.

Działalność delegatury  
w latach 1945–1990
W 1945 r. (dokładna data nie jest znana) 
w Kielcach powstała Delegatura Biura 
Kon troli, podległa Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej (KRN), a następnie 
Radzie Państwa. Wiadomo jednak, że na jej 
pierwszego szefa powołano Władysława 
Błahuta. Pierwszą siedzibą delegatury 
stały się pomieszczenia w budynku przy 
ul. Rewolucji Październiko wej 20 (obecnie 
ul. Warszawska).

Delegatura dysponowała tylko czterema 
pokojami, z czego w jednym znajdował się 
gabinet szefa, w drugim kancelaria, a trzeci 
i czwarty przeznaczone były dla inspek-
torów. Wyposażenie ówczesnej siedziby 
składało się z jednego telefonu i jednej ma-
szyny do pisania. 

Przeprowadzane od powstania dele-
gatury kontrole dotyczyły między inny-
mi funkcjonowania zaopatrzenia w szkło 
okienne i inne materiały budowlane nie-
zbędne do odbudowy wojennych znisz-
czeń, ale i prawidłowości prowadzenia 
reformy rolnej na terenie województwa.

Delegatura Biura Kontroli funkcjono-
wała do czasu utworzenia 9 marca 1949 r. 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Kielcach. Na czele nowo utworzonej 

50 D. Bolikowska, W. Robaczyński: Najwyższa�Izba�Kontroli.�Tradycja�i�współczesność, Warszawa 2009, s. 39.

delegatury stanął ponownie Władysław 
Błahut. W tym czasie delegatura obejmo-
wała zasięgiem swojego działania ówczesne 
województwo kieleckie, w tym także mia-
sta Radom i Częstochowę. 

Zadaniem delegatury była kontrola dzia-
łalności wszystkich instytucji na terenie 
województwa pod względem realizacji 
naczelnych wytycznych polityki państwa 
w zakresie gospodarczym, finansowym i or-
ganizacyjno-administracyjnym. Kontroli 
nie podlegały władze i urzędy trzeciej in-
stancji oraz instytucje o charakterze or-
ganów centralnych, o ile takiej kontroli 
nie zlecił prezes Najwyższej Izby Kontroli. 

Delegatura przedkładała m.in. woje-
wódzkiej radzie narodowej uwagi i wnio-
ski do sprawozdań z wykonania budżetów 
terenowych i terenowych planów gospo-
darczych, mogła też zgłaszać uwagi do pro-
jektów tych budżetów i planów. Kielecka 
delegatura NIK współdziałała w zakresie 
kontroli z organami kontroli społecznej 
rad narodowych, kontrolowała wykonanie 
przez nie planów kontroli, udzielała fa-
chowej pomocy. Współdziałała także z ra-
dami zakładowymi kontrolowanych jed-
nostek, jak również z Komisją Specjalną 
do Walki z Nadużyciami i Szko dnictwem 
Gospodarczym. Inspektorzy delegatury 
przeprowadzali kontrolę „po linii” departa-
mentów wchodzących w skład Najwyższej 
Izby Kontroli.

Do końca 1949 r. w kieleckiej delega-
turze NIK zatrudnionych było 15 osób, 
w tym: szef delegatury, 9 inspektorów, 
kierownik kancelarii, przedstawiciel 
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delegatury do spraw socjalistycznego 
współzawodnictwa pracy, maszynistka, 
kierowca i woźny.

Do czasu zmian w 1952 r. Delegatura 
Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach nie 
uległa poważniejszym reorganizacjom, je-
dynie zmieniła siedzibę. W 1952 r. przenio-
sła się z ul. Rewolucji Październiko wej 20 
(obecnie Warszawska) na ul. M. Buczka 4 
(dzisiaj ul. I. Paderewskiego) do nowego 
budynku, który pomagali budować pra-
cownicy delegatury w ramach czynu spo-
łecznego. 

W latach 1949–1952 kieleccy kontrole-
rzy badali wiele podmiotów, między inny-
mi: komendy milicji obywatelskiej, rady 
narodowe, spółdzielnie, sądy, szkoły i szpi-
tale. Kontrolowano także gazownie, kina 
i teatry. Przeprowadzano masowe kontrole 
akcji żniwno-omłotowych, siewnych wio-
sennych i jesiennych, które wykazywały 

często poważne zaniedbania, między in-
nymi: zamoknięcie stert z pszenicą, niedo-
kładną uprawę i zasiew plonów czy prze-
trzymanie na polu buraków cukrowych. 
Dbano też o zapewnienie odpowiedniej 
rozrywki społeczeństwu. Dzięki kontroli 
z 1952 r. w Okręgowym Zarządzie Kin 
w Kielcach „ [...] usprawniono proces pla-
nowania tras kina objazdowego oraz ukara-
no winnych niewyświetlenia filmów pod-
czas V Festiwalu Filmów Radzieckich [...]”.

Często kontrolowano komendy MO. 
Niestety, kontrole te zwykle kończyły 
się w ten sposób, że inspektorowi NIK 
– powołując się na wewnętrzne ministe-
rialne zarządzenia dotyczące tajemnicy 
służbowej – zezwalano jedynie na kontrole 
pomieszczeń i czystości.

Podmiotami, które w okresie PRL 
zwra cały szczególną uwagę kontrolerów 
były wszelkiego typu centrale handlu 
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Poprzednia siedziba delegatury przy ul. Paderewskiego 4.
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wraz z należącymi do nich sklepami. Pod-
czas kontroli hurtowni spożywczych często 
stwierdzano brak jednych towarów, a nad-
miar innych, albo tak jak to miało miejsce 
podczas inspekcji z 1950 r. w hurtowni 
w Starachowicach: przywłaszczenie pie-
niędzy ze sprzedaży 10 beczek, 10 kg cukru 
i 4 opakowań herbaty. Takie i tym podobne 
sprawy od razu kierowano na drogę postę-
powania karnego. Zupełnie inaczej rzecz 
się miała jeżeli chodziło o funkcjonariuszy 
utrwalających władzę ludową lub o ich naj-
bliższych. W tych wypadkach inspekto-
rzy kontrolujący wykazywali dużą dozę 
tolerancji.

Względna niezależność kontroli pań-
stwowej skończyła się w 1952 r., z chwi-
lą likwidacji NIK i powołania w jej miej-
sce Ministerstwa Kontroli Państwowej. 
Minister kontroli państwowej utworzył te-
renowe grupy kontroli wchodzące w skład 
poszczególnych zespołów kontroli pań-
stwowej oraz ustalił ich siedziby. 26 grud-
nia 1952 r. grupy takie powstały w Kielcach 
a na ich czele stali kierownicy powoływa-
ni i odwoływani przez ministra kontroli 
państwowej.

Przeprowadzane w tym okresie kontrole 
dotyczyły w zasadzie takich samych za-
gadnień, które były przedmiotem kontro-
li kieleckiej delegatury Najwyższej Izby 
Kontroli w latach 1949–1952. W latach 
1953–1956 prowadzono – tak jak w la-
tach poprzednich – systematyczne kon-
trole szkół, szpitali, sądów i central handlo-
wych. Widoczne było jednak skoncentro-
wanie badań na instytucjach związanych 
z komunikacją, transportem, budową 
i użytkowaniem dróg, eksploatacją lasów, 
a także produkcją i handlem częściami 
samochodowymi. 

W  1956  r., pod  koniec istnienia 
Minister stwa Kontroli Państwowej, 
delegatura znów zmieniła swoją siedzi-
bę. Budynek przy ulicy M. Buczka 4 
w Kielcach został przekazany służbie 
zdrowia, w zamian za co pracownicy de-
legatury otrzymali kilka mieszkań. Sama 
delegatura natomiast przeniesiona została 
na ul. A. Mic kiewicza 7, gdzie się mieściła 
aż do 1970 r.

W 1957 roku, po podporządkowaniu 
NIK Sejmowi, 27 grudnia 1957 r. ponownie 
utworzono Delegaturę NIK w Kielcach, 
na czele której stał przewodniczący. W de-
legaturze działało kolegium w składzie: 
przewodniczący delegatury oraz człon-
kowie w liczbie od 3 do 5, powoływani 
spośród pracowników. Początkowo inspek-
torzy tworzyli terenowe grupy kontroli 
państwowej, następnie grupy kontroli, 
a wreszcie referaty (od połowy 1958 r.).

Skład grupy czy  referatu liczył od 
1 do 3 inspektorów, którzy przeprowa-
dzali kontrole według tematycznych pla-
nów resortowych. Na przykład grupa ob-
rotu towarowego kontrolowała placówki 
handlowe i zakłady gastronomiczne, grupa 
zdrowia – wydziały zdrowia prezydiów rad 
narodowych i szpitale, grupa przemysłu 
drobnego i spółdzielczości pracy – wo-
jewódzki zarząd przemysłu i jednostki 
mu podległe. Po 1961 r. kontrole prze-
prowadzane były według planów tema-
tycznych. Dzieliły się na kontrole grupy 
„A” dotyczące zasadniczej problematyki 
w skali kraju i koordynowane na szczeblu 
centralnym oraz grupy „B” reprezentujące 
tematykę własną województwa. Tematyka 
kontroli grupy „B” była inspirowana mię-
dzy innymi przez Komitet Wojewódzki 
PZPR i wojewodę kieleckiego.
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Standardowe kontrole urozmaicane 
były ściśle tajnymi akcjami. Jedną z nich 
była „Akcja M” z 1958 r. Przeprowadzono 
ją wspólnie z Milicją Obywatelską, która 
dostarczyła danych świadczących o tym, 
że w pewnej części budownictwo indywi-
dualne rozwija się kosztem budownictwa 
państwowego. 

W 1968 r. liczba pracowników delega-
tury wynosiła 29 osób i stopniowo rosła, 
osiągając 36 osób w 1970 roku. 

W latach siedemdziesiątych inspektorzy 
Delegatury NIK w Kielcach skupiali się 
przede wszystkim na kontrolach szkół, 
bibliotek, kuratoriów oświaty, wszystkich 
typów jednostek służby zdrowia i opieki 
społecznej. Kontynuowane były też kon-
trole PGR-ów, punktów skupu, spółdzielni 
kółek rolniczych i jednostek związanych 
z gospodarką mieszkaniową. Pojawiły 
się też  nowe tematy kontroli, takie 

jak warunki wypoczynku dzieci na obo-
zach i koloniach czy stan ochrony prze-
ciwpożarowej na wsi. 

W 1970 r. siedziba delegatury została 
przeniesiona na ul. IX Wieków Kielc 3, 
gdzie mieściła się na 7 piętrze w bloku „A” 
nowego budynku Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach. Wtedy też znacznie poprawi-
ły się warunki pracy – delegatura została 
wyposażona w dalekopis, telefon w każ-
dym pokoju, a do dyspozycji pracowników 
było kilka maszyn do pisania.

W 1971 r. przewodniczącym delegatury 
został Jerzy Kaluszko, a w kolejnych latach 
częstym gościem był ówczesny prezes NIK 
Mieczysław Moczar. W 1975 r. po refor-
mie administracyjnej państwa zmienił się 
zasięg terytorialny delegatury, obejmowała 
ona terytorium nowo utworzonego wo-
jewództwa kieleckiego, tarnobrzeskiego 
i radomskiego.
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Pracownicy delegatury w trakcie tzw. czynu społecznego, ul. Ogrodowa w Kielcach, czerwiec 1971 r.
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W 1976 r. zmieniono ustawę o Najwyż-
szej Izbie Kontroli. Mimo zachowania swej 
nazwy, Izba przekształcona została ponow-
nie w organ administracji, uczyniono z niej 
organ kontroli rządowej. Od 1976 r. w miej-
sce Delegatury NIK w Kielcach powstał 
Okręgowy Urząd Kontroli w Kielcach, któ-
rym kierował dyrektor i dwóch wicedyrek-
torów. Wtedy też w delegaturze pojawiły 
się stanowiska doradcy ekonomicznego, 
technicznego i prawnego.

W 1980 r. Najwyższa Izba Kontroli odzy-
skała niezależność i wróciła pod zwierzch-
nictwo Sejmu. W 1982 r. Jerzy Kaluszko 
przeszedł na wcześniejszą emeryturę 
i przez cztery miesiące obowiązki dy-
rektora pełnił Marian Stachowiak, od-
delegowany z centrali NIK wicedyrektor 
Zespołu Obrotu Towarowego i Drobnej 
Wytwórczości. 

W latach 1982–1990 delegaturą kierował 
Władysław Purtak. W 1982 r. pełnił obo-
wiązki dyrektora delegatury, a w 1983 r. 
został mianowany na stanowisko dyrekto-
ra. Od 1 stycznia 1985 r. przy Delegaturze 
NIK w Kielcach – podobnie jak w innych 
delegaturach – zostały powołane 2 oddziały 
do spraw Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej 
(IRCh), jeden z siedzibą w Kielcach, a drugi 
– w Tarnobrzegu. 

Kierownikiem Wojewódzkiego Od-
działu ds. Inspekcji Robotniczo-Chłop-
skiej w Kielcach został Marian Marek 
Kwieciński, a kierownikiem oddziału 
w Tarnobrzegu Tadeusz Niedźwiedź. 
Jednym z głównych tematów kontroli, 
które przeprowadzali inspektorzy IRCh, 

51 S. Gawlik (niepublikowany rękopis): Kierowanie�Delegaturą�Najwyższej�Izby�Kontroli�w�Kielcach�w�latach�
1991–1995.

przy wydatnej pomocy inspektorów de-
legatury, były m.in. kontrole zasadności 
przydziału mieszkań.

Na fali zmian  
– okres od 1990 roku
Stanowisko dyrektora delegatury 17 grud-
nia 1990 r. objęła Stanisława Gawlik (re-
presjonowana w latach 80. za działalność 
w Solidarności), nauczyciel naukowo-dy-
daktyczny w Politechnice Świętokrzyskiej. 
Nie był to łatwy okres. Stanisława Gawlik 
tak wspominała te lata51: „…Delegatura 
mieściła się w siedmiu pokojach na siód-
mym piętrze Urzędu Wojewódzkiego. 
Wyposażenie i sprzęty pamiętające czasy 
późnego Gomułki. Komputerów oczy-
wiście nie było. Protokoły przepisywa-
ły dwie zatrudnione maszynistki. Cały 
okres kierowania Delegaturą nie był łatwy. 
W Delegaturze nie znałam nikogo. Były dy-
rektor i wicedyrektor byli na zwolnieniu 
lekarskim. Obsługa prawna – jeden dorad-
ca prawny nie był w stanie podołać wy-
mogom przypisanym do tego stanowi-
ska. Byłam kompletnie sama. Atmosfera 
była bardzo napięta, ale nie było wyjścia 
– należało realizować zadania postawione 
przed delegaturą. Nie wszyscy pracownicy 
akceptowali przemiany jakie następowały 
w Najwyższej Izbie Kontroli. Nabór no-
wych kadr był nierealny. Ograniczony limit 
etatów, a obowiązująca ustawa z 8 paź-
dziernika o NIK mocno stabilizowała sto-
sunki pracy pracowników na stanowiskach 
związanych z wykonywaniem lub nadzoro-
waniem czynności kontrolnych. Wszyscy 
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ci pracownicy byli zatrudnieni na podsta-
wie mianowania, a rozwiązanie z nimi sto-
sunku pracy było praktycznie niemożliwe. 
Zdecydowana jednak większość pracow-
ników zdecydowała się na realizację zadań 
postawionych przed NIK. Pierwszy okres 
poświęciłam na analizę protokołów po-
kontrolnych i rozmowy z inspektorami. 
Zrozumiałam, że w mentalności części 
inspektorów dominowały wzorce ukształ-
towane przez realia poprzedniego syste-
mu. Właściwie przeprowadzona kontrola 
według nich to taka, w wyniku której mu-
siały być przedstawione zarzuty – inaczej 
kontrola była nieudana. To należało zde-
cydowanie zmienić….”.

Ze wspomnień Stanisławy Gawlik wyni-
ka, że z upływem czasu kontrolerzy nabie-
rali nowego doświadczenia i coraz lepiej ra-
dzili sobie ze stawianymi przed nimi zada-
niami. Miały oczywiście miejsce przypadki 

niewłaściwego zachowania się niektórych 
pracowników. Skończyło się to dla nich 
postępowaniem dyscyplinarnym i wyda-
leniem z Izby. 

W  tym okresie delegatura, oprócz 
kon troli planowych, dość często musia-
ła uczestniczyć lub podejmować własne 
kontrole z zakresu przekształceń własno-
ściowych w gospodarce. Przykładem może 
być kontrola Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Melioracyjnego w Busku Zdroju w 1992 r. 
Wykryto tam, że likwidatorzy przedsię-
biorstwa sami podwyższali sobie pensje 
oraz przyznawali wynagrodzenia za fikcyj-
ne prace. Interwencja NIK spowodowała, 
że proceder ten ukrócono, a likwidatorzy 
zostali skazani przez sąd na karę pozba-
wienia wolności oraz grzywny.

We wspomnieniach dotyczących lat 
1991–1995 Stanisława Gawlik stwierdzi-
ła także: „W kierowaniu delegaturą zawsze 
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Otwarcie nowej siedziby delegatury 28 listopada 1999 r. przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4;
pierwszy z lewej dyrektor Tadeusz Poddębniak, drugi z lewej prezes NIK Janusz Wojciechowski, 
pierwszy z prawej wiceprezes NIK Jacek Uczkiewicz.
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mogłam liczyć na pomoc pracowników 
centrali NIK. Z niezwykłą serdecznością 
i zrozumieniem pomagali mi w moich pro-
blemach z jakimi spotykałam się w dele-
gaturze. Należała do nich Barbara Mato-
siuk – dyrektor Departamentu Planowa nia 
i Ko ordynacji NIK, Stanisław Kostrzew-
ski – dy rektor Departamentu Organiza-
cyjnego NIK, Mał gorzata Niezgódka-Me dek 
– dyrek tor Departamentu Prawn ego, Teresa 
Liszcz – doradca Prezesa, Marek Zająkała, 
dyrektorzy delegatur i wielu innych, którzy 
pozostaną w mojej wdzięcznej pamięci…”.

W 1996 r. kierownictwo delegatury objął 
Tadeusz Poddębniak. Delegatura w pierw-
szych latach jego kierownictwa planowe 
kontrole koordynowane przeprowadziła 
w obszarach istotnych w tamtym okresie, 
tj. wykorzystania dotacji z budżetu pań-
stwa na dofinansowanie inwestycji infra-
strukturalnych realizowanych w systemie 
robót publicznych w regionach zagrożo-
nych wysokim bezrobociem52, realizacji 
wybranych zadań w zakresie ochrony śro-
dowiska przez organy samorządu teryto-
rialnego53 oraz gospodarowania środkami 
funduszu pracy na poszczególne formy 
przeciwdziałania bezrobociu54.

Delegatura w 1999 roku podjęła się ko-
ordynowania kontroli dotyczącej realizacji 

52 Informacja�o�wynikach�kontroli�wykorzystania�dotacji�z�budżetu�państwa�na�dofinansowanie�inwestycji�infra-
strukturalnych�realizowanych�w�systemie�robót�publicznych�w�regionach�zagrożonych�wysokim�bezrobociem, 
zatwierdzona przez prezesa NIK J. Wojciechowskiego 28.6.1998.

53 Informacja�o�wynikach�kontroli�realizacji�wybranych�zadań�w�zakresie�ochrony�środowiska�przez�organy�samo-
rządu�terytorialnego, zatwierdzona przez dyrektora Delegatury NIK w Kielcach T. Poddębniaka 30.6.1999.

54 Informacja�o�wynikach�kontroli�gospodarowania�środkami�Funduszu�Pracy�na�poszczególne�formy�przeciw-
działania�bezrobociu, zatwierdzona przez dyrektora Delegatury NIK w Kielcach T. Poddębniaka 11.4.1997.

55 Informacja�o�wynikach�kontroli�realizacji�ustawy�o�zakazie�stosowania�wyrobów�zawierających�azbest, za-
twierdzona przez prezesa NIK J. Wojciechowskiego 4.1.2001.

56 Informacja�o�wynikach�kontroli�realizowania�przez�jednostki�samorządu�terytorialnego�inwestycji�własnych, 
zatwierdzona przez wiceprezesa NIK P. Kownackiego 24.1.2003.

ustawy o zakazie stosowania wyrobów za-
wierających azbest. W jej wyniku stwier-
dzono, iż obowiązująca od 28 września 
1997 r. ustawa nie spowodowała całkowi-
tego wyeliminowania importu i obrotu wy-
robami zawierającymi azbest. Stwierdzono 
duże zaniedbania dotyczące bezpiecznego 
użytkowania oraz usuwania wyrobów za-
wierających azbest55. 

Kolejną kontrolą koordynowaną przez de-
legaturę było zbadanie realizacji przez jed-
nostki samorządu terytorialnego inwe-
stycji własnych w latach 2000−200156. 
W kontroli tej również stwierdzono sze-
reg nieprawidłowości. Przykładowo, spo-
śród 75 skontrolowanych jednostek pro-
wadzących inwestycje, w ponad połowie 
nie przestrzegano wymogów realizacji in-
westycji określonych w ustawie – Prawo  
budowlane. 

W 1999 r. delegatura po raz kolejny zmie-
niła swoją siedzibę – zajęła czwarte piętro 
budynku przy Alei Tysiąclecia Państwa 
Polskiego w Kielcach. Od tego roku, także 
w związku z reformą administracyjną 
kraju, zmieniła się właściwość miejscowa 
Delegatury NIK w Kielcach. Po reformie 
administracyjnej powstało województwo 
świętokrzyskie, które zostało objęte za-
sięgiem działania delegatury. 
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Kontrole nowego milenium
Po 2000 roku przez ponad 10 lat dele-
gatura w Kielcach uczestniczyła głównie 
w kontrolach planowych koordynowa-
nych przez departamenty centrali NIK. 
Kontrolowano w różnym zakresie jednostki 
rządowe, samorządowe, placówki służ-
by zdrowia, przekształcenia własnościo-
we różnych przedsiębiorstw oraz proce-
sy ich likwidacji. Przeprowadzano rów-
nież kontrole własne gospodarowania 
nieruchomościami oraz z problematyki 
dotyczącej azbestu.

Delegatura w latach 2003–2012 w pe-
wien sposób specjalizowała się w kon-
trolach własnych związanych z zarządza-
niem i gospodarowaniem nieruchomo-
ściami przez różne podmioty publiczne 
– w tym obszarze przeprowadzono łącznie 
sześć kontroli w latach 2002–200957. 

Ponadto, w latach 2002–2011 koordyno-
wano pięć kontroli własnych w różnych ob-
szarach, dotyczących prawidłowości ustala-
nia i wnoszenia opłat eksploatacyjnych z ty-
tułu wydobywania kopalin58, efektywności 

57 Informacje – Gospodarowania�przez�starostów�nieruchomościami�stanowiącymi�własność�Skarbu�Państwa�
na�terenie�województwa świętokrzyskiego�w�latach�2001–2004�(I�kwartał), zatwierdzona przez wiceprezesa 
NIK K. Szwedowskiego 17.11.2004; Gospodarowanie�przez�starostów�nieruchomościami�stanowiącymi�wła-
sność�Skarbu�Państwa, zatwierdzona przez wiceprezesa NIK J. Jezierskiego 13.4.2006; Gospodarowanie�
gminnym�zasobem�nieruchomości, zatwierdzona przez wiceprezesa NIK J. Górnego 22.2.2007; Zarządzanie�
nieruchomościami�gminnymi, zatwierdzona przez prezesa NIK J. Jezierskiego 29.2.2008; Gospodarowa-
nie�nieruchomościami�w�parkach�narodowych, zatwierdzona przez prezesa NIK J. Jezierskiego 7.12.2010;  
Gospodarowanie�nieruchomościami�stanowiącymi�mienie�województw�i�powiatów, zatwierdzona przez pre-
zesa NIK J. Jezierskiego 20.2.2012.

58 Prawidłowość�ustalania�i�wnoszenia�przez�przedsiębiorców�opłat�eksploatacyjnych�z�tytułu�wydobywania�kopalin�
podstawowych�i�pospolitych, informacja zatwierdzona przez wiceprezesa NIK Z. Wesołowskiego 25.11.2003.

59 Efektywność�egzekucji�administracyjnej�podatków�i�opłat,�dla�których�ustalania�lub�określania�i�pobierania�
właściwy�jest�organ�gminy, informacja zatwierdzona przez prezesa NIK J. Jezierskiego 21.5.2009. 

60 Dofinansowanie�ulgowych�przejazdów�osób�korzystających�z�autobusowego�transportu�zbiorowego, infor-
macja zatwierdzona przez prezesa NIK J. Jezierskiego 26.8.2010.

61 Egzekwowanie�obowiązków�podatkowych�i�celnych�od�podmiotów�prowadzących�handel�internetowy, infor-
macja zatwierdzona przez prezesa NIK J. Jezierskiego 17.6.2010.

62 Finansowanie�rozwoju�zawodowego�pracowników�publicznych�służb�zatrudnienia�w�województwie�święto-
krzyskim, informacja zatwierdzona przez wiceprezesa NIK W. Misiąga 28.12.2012.

egzekucji administracyjnej podatków i opłat 
lokalnych59, dofinansowania ulgowych prze-
jazdów osób korzystających z autobusowe-
go transportu zbiorowego60, egzekwowania 
obowiązków podatkowych i celnych od pod-
miotów prowadzących handel internetowy61 
i finansowania rozwoju zawodowego pra-
cowników publicznych służb zatrudnienia 
w województwie świętokrzyskim62.

Kontrola egzekwowania obowiązków 
podatkowych i celnych od podmiotów pro-
wadzących handel internetowy pokazała 
jednoznacznie problemy służb skarbowych 
z nową formą prowadzenia działalności 
gospodarczej. Wykazano, że Ministerstwo 
Finansów nie zapewniło podległym orga-
nom skarbowym, podatkowym i celnym 
efektywnych procedur i narzędzi infor-
matycznych służących ujawnianiu nieza-
rejestrowanej działalności gospodarczej 
i nieewidencjonowanych zdarzeń, pod-
legających opodatkowaniu. 

Dużą uwagę w tym czasie poświęcano 
również kontrolom doraźnym w związku 
z wnoszonymi skargami lub zgłoszeniami 
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dokonywanymi przez parlamentarzy-
stów. Przykładowo, w latach 2003 i 2004 
Delegatura NIK w Kielcach, na podstawie 
zgłoszonej skargi poselskiej, przeprowa-
dziła kontrolę Elektrowni im. Tadeusza 
Kościuszki S.A. w Połańcu (zwanej dalej 
Elektrownią lub Spółką) oraz Ministerstwa 
Skarbu Państwa dotyczącą wywiązywa-
nia się inwestora z zobowiązań podjętych 
w umowie sprzedaży Elektrowni. W jej wy-
niku stwierdzono szereg nieprawidłowości 
związanych zarówno z przebiegiem prywa-
tyzacji Spółki, jak i działaniami inwestora. 
W wystąpieniu pokontrolnym skierowa-
nym do Ministra Skarbu Państwa wnio-
skowano m.in. o wyeliminowanie przypad-
ków wprowadzania zmian do umów prywa-
tyzacyjnych, powodujących zmniejszenie 
zobowiązań pozacenowych inwestorów 
i mających przez to wpływ na osiągnięcie 
założonych celów prywatyzacji.

Od 2014 r. dyrektorem delegatury, 
wyłonionym po raz pierwszy w wyniku 
konkursu (w związku ze zmianą ustawy 

o NIK), został dr inż. Grzegorz Walendzik, 
pracujący na stanowisku doradcy eko-
nomicznego od 2002 roku; zastępuje 
go Tadeusz Mikołajewicz. Od tego czasu, 
także w związku z nową polityką funkcjo-
nowania NIK wprowadzoną przez prezesa 
Krzysztofa Kwiatkowskiego, zwiększyła 
się znacząco liczba kontroli przygotowy-
wanych i koordynowanych przez delega-
turę w Kielcach (cztery do pięciu rocz-
nie, nie licząc informacji z dorocznych 
kontroli budżetowych). Jednostka swo-
imi kontrolami zaczęła obejmować nowe 
obszary istotne dla dużej części społeczeń-
stwa, dotyczące m.in. sfery podatkowej, 
ochrony środowiska, działalności eduka-
cyjnej, ale przede wszystkim problematy-
ki społecznej. Publikowane od tego roku 
informacje z kontroli koordynowanych 
przez Delegaturę NIK w Kielcach (nazywa-
ne przez media raportami) dotyczyły spraw 
często po raz pierwszy badanych przez Izbę. 
Od 2014 r. do końca pierwszego kwartału 
2018 roku delegatura, nie licząc corocznych 
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Prezes NIK Mirosław Sekuła (przy stole prezydialnym, w środku), wiceprezes NIK Jacek Jezierski 
(obok z lewej) i dyrektor delegatury Tadeusz Poddębniak (pierwszy z prawej) podczas spotkania 
z pracownikami kieleckiej delegatury, marzec 2006 r.
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budżetowych, przeprowadziła 15 kontroli 
planowych63, dotyczących m.in. ochrony 
praw autorskich na wyższych uczelniach 

63 Przychody�nieznajdujące�pokrycia�w�ujawnionych�źródłach�lub�pochodzące�ze�źródeł�nieujawnionych�w�województwie�
świętokrzyskim, informacja zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 21.2.2014; Ochrona�praw�autor-
skich�w�pracach�dyplomowych�w�szkołach�wyższych, informacja zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 
31.10.2014; Oczyszczanie�ścieków�wytwarzanych�w�uzdrowiskach�w�wyniku�udzielania�zabiegów, informacja za-
twierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 26.1.2015; Program�rządowy�„Wyprawka�szkolna”�i�jego�realizacja�
na�terenie�województwa�świętokrzyskiego P/14/081, informacja zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 
23.9.2014; Ochrona�zasobów�w�muzeach�samorządowych, informacja zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiat-
kowskiego 21.5.2015; Zarządzanie�własnością�intelektualną�w�szkołach�wyższych,�wspólna informacja z kontrolą 
nr P/15/07 KNO, zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 15.3.2016; Działania�organów�administracji�
publicznej�w�sytuacji�zagrożenia�odebrania�dzieci�rodzicom, informacja zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiat-
kowskiego 1.10.2015; Realizacja�przez�powiatowe�urzędy�pracy�programów�specjalnych, informacja zatwierdzona 
przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 30.11.2015; Praktyki�i�staże�w�urzędach�administracji�publicznych, informa-
cja zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 7.6.2016; Zapewnienie�przez�gminy�opieki�przedszkolnej�
oraz�opieki�nad�dziećmi�do�lat�trzech�w�województwie�świętokrzyskim, informacja zatwierdzona przez prezesa NIK 
K. Kwiatkowskiego 25.10.2016; Przeciwdziałanie�e-uzależnieniu�dzieci�i�młodzieży, informacja zatwierdzona przez pre-
zesa NIK K. Kwiatkowskiego 2.11.2016;�Kształcenie�w�szkołach�dla�dorosłych, informacja zatwierdzona przez prezesa 
NIK K. Kwiatkowskiego 16.8.2017; System�zarządzania�zużytym�sprzętem�elektrycznym�i�elektronicznym, informacja 
zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 27.4.2017; Zapobieganie�i�przeciwdziałanie�cyberprzemocy�
wśród�dzieci�i�młodzieży, informacja zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 26.7.2017; Wspieranie�
kształcenia�specjalnego�uczniów�z�niepełnosprawnościami�w�ogólnodostępnych�szkołach�i�przedszkolach, informacja 
zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 31.10.2017.

(skalę zjawiska plagiatów prac naukowych), 
oczyszczania ścieków w gminach uzdrowi-
skowych, zagadnień związanych z edukacją 
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Szkolenie wyjazdowe pracowników delegatury w 2011 r. z udziałem wiceprezesa NIK Wojciecha Misiąga 
(piąty z lewej).
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dzieci i młodzieży, zagrożeniami z nadmier-
nego korzystania z Internetu oraz cyber-
przemocy wśród dzieci i młodzieży, kształ-
cenia w szkołach dla dorosłych, zagrożeń 
wynikających z niewłaściwie funkcjonują-
cego systemu utylizacji sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego, ochrony zabytków 
archeologicznych, wykorzystania środków 
na przeciwdziałanie bezrobociu, zarządza-
nia przez gminy drogami przekazanymi 
po wybudowaniu nowych dróg ekspreso-
wych oraz działań organów państwa wobec 
problematyki dziedziczenia i innych barier 
utrudniających funkcjonowanie firm ro-
dzinnych w Polsce. 

W ramach przeprowadzanych i koor-
dynowanych przez delegaturę kontroli, 
na przykład w sferze ochrony zasobów 
w muzeach samorządowych, ujawnio-
no szereg rażących nieprawidłowości, 
które mogły zagrażać zachowaniu w nie-
naruszonym stanie wielu skarbów naszej 
kultury i dziedzictwa narodowego. W kon-
troli dotyczącej oczyszczania ścieków wy-
twarzanych w uzdrowiskach w wyniku 
udzielania zabiegów wykazano brak dba-
łości niektórych gmin uzdrowiskowych 
o ochronę środowiska.

W 2015 r., w kontroli „Realizacja przez 
powiatowe urzędy pracy programów spe-
cjalnych” wykazano, że programy specjal-
ne, zamiast być narzędziem wsparcia tych, 
którym najtrudniej jest znaleźć i utrzy-
mać pracę lub odnaleźć się na rynku pracy, 
były sposobem na pozyskanie dodatkowych 
środków finansowych przez Państwowy 
Urząd Pracy. Zatrudnianie osób bezrobot-
nych jako wykazywane efekty programów 
specjalnych miało charakter krótkotrwały 
i nie przyczyniało się do realnej poprawy 
ich sytuacji na rynku pracy.

Od 2014 roku w kieleckiej delegaturze 
przygotowywano kontrole dotyczące sze-
roko rozumianej problematyki oświatowej 
i wychowawczej. Dotyczyły one wykorzy-
stania przez gminy rządowego programu 
„Wyprawka szkolna”, działań organów ad-
ministracji publicznej w sytuacji zagroże-
nia odebrania dzieci rodzicom, wspierania 
kształcenia specjalnego uczniów z niepeł-
nosprawnościami w ogólnodostępnych 
szkołach i przedszkolach, zapewnienie 
przez gminy opieki przedszkolnej oraz opie-
ki nad dziećmi do lat trzech w wojewódz-
twie świętokrzyskim, a także współcze-
snych zagrożeń wynikających z nieodpo-
wiedzialnego korzystania z Internetu. 

Delegatura NIK w Kielcach podjęła 
z własnej inicjatywy, na podstawie sugestii 
Rzecznika Praw Obywatelskich, kontrolę 
„Działania organów administracji publicz-
nej w sytuacji zagrożenia odebrania dzie-
ci rodzicom”. Sprawdziła i oceniła na ile 
prawidłowo i skutecznie ośrodki pomocy 
społecznej (dalej: ośrodki, OPS) udziela-
ją wsparcia w takich sytuacjach. Okazało 
się, że informacje o potrzebie udzielenia 
wsparcia rodzinom uzyskiwano przede 
wszystkim w wyniku analizy sytuacji 
zgłaszających się do ośrodków pomocy 
społecznej z wnioskami o pomoc mate-
rialną. Stwierdzono także, że tylko 33% 
skontrolowanych OPS podejmowało ak-
tywne działania w celu bezpośredniego 
zidentyfikowania rodzin dysfunkcyjnych, 
a brak aktywności większości ośrodków 
mógł prowadzić do pomijania w udzielaniu 
wsparcia rodzinom najbardziej potrzebują-
cym pomocy, a jednocześnie zagrożonym 
odebraniem dzieci.

Po raz pierwszy w historii Izby zostały 
zbadane najnowsze zagrożenia dla dzieci 



136 
K

O
N

TR
O

L
A

 P
A

Ń
S

T
W

O
W

A

G
rzegorz W

alendzik

Fot. Archiwum Delegatury NIK w Kielcach

Wizyta prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego (dziesiąty z lewej) w kieleckiej delegaturze w związku z mianowaniem Grzegorza Walendzika (dwunasty 
z lewej) na dyrektora jednostki. Obok Krzysztofa Kwiatkowskiego stoi radca prezesa Józef Płoskonka (dziewiąty z lewej), Kielce, 3 stycznia 2014 r. 
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i młodzieży w dwóch ogólnopolskich kon-
trolach: „Przeciwdziałanie e-uzależnieniu 
dzieci i młodzieży” oraz „Zapobieganie 
i  przeciwdziałanie cyberprzemocy 
wśród dzieci i młodzieży”. W kontroli 
„Przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci 
i młodzieży” Delegatura NIK w Kielcach 
wykazała, że główne podmioty, które po-
winny zapobiegać i przeciwdziałać nad-
używaniu mediów elektronicznych 
nie wywiązywały się z tego obowiąz-
ku w należyty sposób. Podejmowane 
przez skontrolowane instytucje64 dzia-
łania były przypadkowe i nie odpowia-
dały na zagrożenia wynikające z rozwoju 
nowoczesnych technologii.

Ponadto z ustaleń kontroli wynikało, 
że Minister Edukacji Narodowej oraz 
Minister Zdrowia nie opracowali wytycz-
nych określających sposób postępowania 
służący zidentyfikowaniu i zdiagnozowaniu 
zjawiska nadużywania przez dzieci i mło-
dzież mediów elektronicznych oraz doty-
czących realizacji zadań w zakresie prze-
ciwdziałania e-uzależnieniu. Także szkoły 
i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
które były pierwszymi jednostkami mo-
gącymi pomóc rodzicom w dostrzeżeniu 
i rozwiązaniu problemu, nie dokonywały 
rzetelnej diagnozy środowiska szkolnego 
pod kątem nadużywania przez uczniów 
mediów elektronicznych. Ponadto w pro-
gramach profilaktycznych w szkołach prak-
tycznie nie uwzględniano problematyki 
e-uzależnienia.

64 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Nar-
komanii oraz 33 badane szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i ośrodki terapii uzależnień.

65 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji oraz 26 innych jednostek: komendy wojewódz-
kie Policji, komendy powiatowe Policji oraz szkoły.

66 Główne wydanie „Panoramy” z 28.12.2017.

Kontrola „Zapobieganie i przeciwdzia-
łanie cyberprzemocy wśród dzieci i mło-
dzieży”, która z innej perspektywy po-
ruszała problem zagrożeń wynikających 
z nowoczesnych technologii, udowodniła, 
że również w tym obszarze właściwe in-
stytucje nie działały prawidłowo. Objęte 
kontrolą podmioty65 podejmowały działa-
nia w celu zapobiegania i przeciwdziałania 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, 
jednak brakowało rozpoznania skali zagro-
żenia, jak również koordynacji na szczeblu 
centralnym. 

W wyniku kontroli wykazano, że Mi ni-
ster Edukacji Narodowej nie koordynował 
działań służących zapobieganiu i przeciw-
działaniu cyberprzemocy wśród uczniów, 
pomimo że był zobowiązany do realizacji 
polityki oświatowej państwa i sprawowa-
nia nadzoru nad wykonywaniem nadzoru 
pedagogicznego na terenie kraju. Nie usta-
lono jednoznacznie zasad postępowania 
podmiotów zaangażowanych w kształ-
towanie postaw oraz zachowania dzieci 
i młodzieży w obliczu zagrożenia cyber-
przemocą. Dodatkowo Minister Edu-
kacji Narodowej nie zlecał kuratorom 
oświaty realizacji zadań mających zapo-
biegać i przeciwdziałać cyberprzemocy 
wśród uczniów. 

Obydwie opisane powyżej kontrole 
bardzo istotnie wpisały się w dyskusje 
na temat problemów w wychowaniu dzieci 
i młodzieży. Media publiczne66, wyemito-
wały bardzo obszerny materiał, dotyczący 
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zagrożeń wynikających z nowoczesnych 
technologii, który w dużej mierze wska-
zywał na problemy podniesione przez NIK 
w powyższych kontrolach67. 

W latach 2017–2018 r. delegatura w Kiel-
cach podjęła się przygotowania i koordy-
nowania dwóch bardzo trudnych kon-
troli. Były to: „Działania organów pań-
stwa wobec problematyki dziedziczenia 
przedsiębiorstw” oraz „Bariery prawne 
w rozwoju firm rodzinnych w Polsce”. 
Ich celem było ustalenie rzeczywistych 
barier utrudniających prowadzenie „biz-
nesów” małych i średnich firm, w szcze-
gólności rodzinnych. Kontrola dotycząca 
dziedziczenia przedsiębiorstw podjęta 
została w związku z licznie sygnalizowa-
nymi trudnościami osób prowadzących 
działalność gospodarczą z przekazaniem 
firm swoim następcom.

W 2018 roku przeprowadzono lub 
zakończono kilka kontroli ogólnopol-
skich w istotnych społecznie obszarach: 

67 https://panorama.tvp.pl/35129749/28122017-1800, data dostępu 3.1.2018.

„Ochrona zabytków archeologicznych od-
krytych w związku z realizacją inwestycji 
budowlanych”, „Organizacja ruchu i utrzy-
manie dróg przekazanych jednostkom sa-
morządu terytorialnego po wybudowaniu 
nowych dróg krajowych, w tym dróg eks-
presowych lub autostrad”, „Działania or-
ganów państwa wobec problematyki dzie-
dziczenia przedsiębiorstw”, „Bariery praw-
ne w rozwoju firm rodzinnych w Polsce”, 
„Konsultacje społeczne przy realizacji 
inwestycji wymagających uzyskania de-
cyzji środowiskowych”, „Wczesne wspo-
maganie rozwoju dzieci z dysfunkcjami” 
oraz „Zapewnienie przez gminy opieki 
przedszkolnej”. 

Ponadto w „Planie pracy NIK na 2019 rok” 
znalazły się tematy kontroli zgłoszone przez 
delegaturę w Kielcach, dotyczące m.in. wy-
datków gmin województwa świętokrzyskie-
go na promocję, wsparcia osób z autyzmem 
i zespołem Aspergera w przygotowaniu do 
samodzielnego funkcjonowania, dotyczące 
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Spotkanie z emerytowanymi pracownikami delegatury, Sielpia, grudzień 2005 r.
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audytu wewnętrznego w jednostkach samo-
rządu terytorialnego oraz wpływu zmian 
legislacyjnych wprowadzonych w latach 
2017–2018 na poprawę indywidualizacji 
procesu nauczania. 

Nie tylko kontrole
Pracownicy delegatury – w 2018 r. delega-
tura zatrudniała 32 osoby – oprócz wypeł-
niania swoich codziennych obowiązków 
uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach, 
które wzmacniały więzy koleżeńskie. 
Od 2011 roku organizowane były wyciecz-
ki, najpierw krajowe, a później zagranicz-
ne. Była okazja wspólnego zwiedzania in-
nych krajów – Ukrainy, Słowacji, Czech, 

Niemiec, Austrii i Włoch. Również i inne 
spotkania – przedświąteczne, okoliczno-
ściowe, np. z okazji Dnia Kobiet oraz wy-
jazdy na narady w Goławicach do Ośrodka 
Szkoleniowego NIK powodują, że relacje 
pomiędzy pracownikami nie mają cha-
rakteru wyłącznie służbowego. Sprzyja 
to także dobremu wykonywaniu pracy 
w przyjaznej atmosferze.

IWONA POGORZELSKA
Archiwum Państwowe w Kielcach,
dr inż. GRZEGORZ WALENDZIK
dyrektor Delegatury NIK w Kielcach
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Wycieczka pracowników delegatury do Włoch, w tle rzymskie Koloseum, wrzesień 2017 r.





Delegatura NIK w Krakowie
Kraków doczekał się własnych struktur kontroli państwowej w grudniu 1921 roku. 
Wówczas Jan Żarnowski, jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, wykorzystując 
dane mu ustawowo uprawnienia podjął decyzję o utworzeniu Izby Okręgowej 
Kontroli Państwowej w Krakowie, wydzielonej z okręgu lwowskiego. W dziejach 
tej jednostki, jak i całej instytucji, zapisali się trwale wybitni Galicjanie ‒ Józef 
Nentwig i Stanisław Wróblewski. Współcześnie delegatura stara się czerpać z bo-
gatej tradycji przedwojennej Izby, dopisując własną historię, bogatszą o liczne 
doświadczenia międzynarodowe, zdobywane w czasie wspólnych kontroli i konfe-
rencji z najwyższymi organami kontroli sąsiednich państw.
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Galicyjskie tradycje  
i współczesność delegatury
KONRAD MEUS, ŁUKASZ T. SROKA

U zarania niepodległości
W lutym 1919 roku młode, ledwie od-
rodzone państwo polskie stało nad prze-
paścią. Na wschodzie prowadziło zacięte 
boje z Ukraińcami, na zachodzie trwało 
powstanie wielkopolskie, na południu led-
wie zakończyła się wojna z Czechosłowacją, 
a na horyzoncie pojawili się bolszewicy. 
W takich okolicznościach, pomimo jawią-
cych się zagrożeń zewnętrznych, wdrażano 
pierwsze fundamentalne decyzje stabili-
zujące funkcjonowanie republiki. 

Szczególnym dniem w tym kontekście 
był 7 lutego 1919 roku. Wówczas Józef 
Piłsudski korzystając z prerogatyw przy-
sługujących naczelnikowi państwa podpisał 
49 dekretów, w tym szereg kluczowych 

1 Dziennik�Praw�Państwa�Polskiego, 1919, nr 14, poz.: 147, 171, 181-182, s. 192-197, 260-271.
2 Ibidem, poz. 183, s. 271-275.
3 E. Gołębiowski: Z�dziejów�Delegatury�NIK�w�Warszawie, „Kontrola Państwowa”, nr 6/2003 (293), s. 176.

dla dalszego, poprawnego funkcjonowania 
państwa. Można wśród nich wymienić: de-
kret ustanawiający Prokuratorię Generalną 
Rzeczypospolitej Polskiej i sądy dla nielet-
nich, organizujący archiwa polskie, ogła-
szający powszechny obowiązek szkolny1 
czy przede wszystkim, najistotniejszy 
z perspektywy niniejszego artykułu, de-
kret powołujący Najwyższą Izbę Kontroli 
Państwa (NIKP)2. W kolejnych miesią-
cach i latach powoływano izby okręgowe 
w różnych miastach Polski. Najwcześniej 
ustanowiono izby terenowe w Warszawie, 
Kielcach oraz we Lwowie. Nastąpiło 
to już w styczniu 1920 roku3. Kraków 
doczekał się własnych struktur Kontroli 
Państwo wej dopiero w grudniu 1921 roku. 

� Niniejszy�artykuł�nie�wyczerpuje�tematu�przedstawionego�w�tytule,�a�jedynie�podnosi�wybrane�wątki.�Tekst�
ten�powstał�na�marginesie�obszernych�badań�prowadzonych�w�Polsce�oraz�poza�jej�granicami�przez�dra�Konrada� 
Meusa�i�dra�hab.�Łukasza�Tomasza�Srokę.�Ich�finalnym�efektem�będzie�okolicznościowa�monografia�przybli-
żająca�nieznane�dzieje�Delegatury�Najwyższej�Izby�Kontroli�w�Krakowie�w�stulecie�powstania�Izby.�
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Wtedy Jan Żarnowski jako prezes Naj-
wyższej Izby Kontroli (powstałej w miejsce 
NIKP), wykorzystując dane mu ustawowo 
uprawnienia podjął decyzję o utworzeniu 
izby w Krakowie, wydzielonej z okręgu 
lwowskiego4. Zgodnie z § 1 owego roz-
porządzenia nowy okręg izby obejmował 
swoim zasięgiem województwa krakow-
skie i śląskie5. Stan ten trwał do czasu, 
kiedy stosownym rozporządzeniem preze-
sa NIK z 5 kwietnia 1924 roku utworzono 

4 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Najwyższa Izba Kontroli, sygn. NIK III-19: IV Sprawoz-
danie�Najwyższej�Izby�Kontroli.�O�czynnościach�dokonanych�w�1923�r., s. 7 (paginacja archiwalna). 

5 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwowej z 22.12.1921 o utworzeniu izby okręgowej 
kontroli państwowej w Krakowie, [w:] Dziennik�Ustaw (dalej: Dz.U.) 1922 nr 4, poz. 31.

6 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 5.4.1924 wydane w porozumieniu z prezesem 
Rady Ministrów w przedmiocie utworzenia Specjalnego Urzędu Kontroli Państwowej w Katowicach,  
[w:] Dz.U. 1924 nr 32, poz. 337, s. 492. 

Specjalny Urząd Kontroli Państwowej 
w Ka towicach6 obejmujący wojewódz-
two śląskie. Od tego momentu pod ju-
rysdykcją izby w Krakowie pozostało wy-
łącznie województwo krakowskie. Izba 
w Krakowie nie rozpoczęła jednak dzia-
łalności równocześnie z jej powołaniem. 
Musiało minąć kilkanaście miesięcy zanim 
krakowscy urzędnicy podjęli działalność 
kontrolną. Problemem okazał się bowiem 
brak pomieszczeń dla siedziby okręgowej 
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Siedziba Delegatury NIK w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 67.
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izby. Dopiero od 1 października 1923 roku 
rozpoczęli oni pracę w lokalach zastęp-
czych. Pół roku później (kwiecień 1924 
roku) krakowska izba zyskała stałą siedzibę 
zlokalizowaną przy ulicy Krowoderskiej 57.

Od początku istnienia Izba Okręgowa 
Kontroli Pań stwowej w Krakowie nie 
miała problemów z zatrudnieniem wy-
kwalifikowanej kadry urzędniczej, co da-
wało się odczuć w mniejszym lub więk-
szym stopniu w innych regionach kraju. 
Urzędnicy miejscowej izby najczęściej 
byli absolwentami Wydziału Prawa 

7 AAN, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. NIK III/19, s. 7-8.
8 AAN, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, sygn. NIK I/203: Akta osobowe: Cieszyński Ignacy, k. 1. 
9 AAN, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, sygn. NIK I/404: Akta osobowe: Gręplowski Adam, k. 2 (pa-

ginacja oryginalna).
10 AAN, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, sygn. NIK I/203, k. 8. 

Uni wersytetu Jagiellońskiego, choć 
swoje wykształcenie poszerzali także 
poza murami krakowskiej wszechnicy. 
Przykładowo, Igna cy Cieszyński poza 
Uniwersytetem Jagiellońskim ukończył 
także Akademię Handlową w Krakowie 
(obecnie Uniwersytet Eko nomiczny 
w Kra kowie). Wielu z nich wykazywało 
się biegłą znajomością języków obcych. 
Wspomniany już Cieszyński w podaniu 
o pracę deklarował biegłą znajomość ję-
zyka niemieckiego, co akurat w wypadku 
osób wykształconych jeszcze w Galicji 
było normą8. Inny kandydat do służby 
Adam Gręplowski posługiwał się nie tylko 
językiem niemieckim, ale też włoskim9. 
Samo wykształcenie oraz bogaty życiorys 
zawodowy nie były jednak wystarczające 
aby być zatrudnionym w instytucji kon-
troli państwowej. 

Istotną rolę odgrywała nieposzlakowa-
na opinia. W kwietniu 1925 roku Mie-
czysław Łasiński, ówczesny prezes Izby 
Okręgowej Kontroli w Krakowie, reko-
mendując do zatrudnienia przez prezesa 
NIK kandydata Ignacego Cieszyń skiego 
wskazywał wręcz: „Informacje zacią-
gnięte pośrednie, co do osoby Dra Cie-
szyńskiego tudzież moje własne spostrze-
żenia uzyskane na podstawie osobistego 
zetknięcia się z wymienionym, kwalifi-
kują Dra Cieszyńskiego jako człowieka 
z wyższym wykształceniem, zdolnego 
i oznaczającego się nieskazitelną prawo-
ścią charakteru”10.
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Rozporządzenie Prezesa NIKP z 22 grud-
nia 1921 r. o utworzeniu instytucji kontrolnej 
w Krakowie.
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Ważnym argumentem przemawiającym 
za aplikantem (w przypadku mężczyzn) 
był jego stosunek do służby wojskowej. 
Ponadto, jak już zaznaczono, kandydaci 
musieli posiadać odpowiednie doświadcze-
nie zawodowe, najczęściej zdobyte w innej 
instytucji lub w trakcie prowadzenia wła-
snej praktyki notarialnej czy też adwokac-
kiej. Jako egzemplifikację przytoczymy 
wspomnianych już Adama Gręplowskiego 
oraz Ignacego Cieszyńskiego. Pierwszy, 
zanim trafił do Izby Okręgowej Kontroli 
w Krakowie, pracował w Rybniku w admi-
nistracji skarbowej województwa śląskie-
go11. Drugi po zakończeniu sześcioletniej 
służby wojskowej (z tego pięć lat w armii 
austriackiej oraz jeden rok w wojsku pol-
skim) przez pięć lat pracował na rzecz 
Polskiego Zjednoczenia Przemysłowo-Leś-
nego w Krakowie12. Podobne przykłady 
można by mnożyć i bynajmniej Warsza-
wa czy Kraków nie były tutaj odosobnio-
nymi przypadkami. Warto się więc za-
stanowić, jakie przesłanki kierowały do-
świadczonymi i dobrze wykształconymi 
osobami, aby aplikować o pracę w NIK. 
Przede wszystkim prestiż zawodu jakim 
był inspektor Najwyższej Izby Kontroli, 
po wtóre względna stabilność zawodowa 
i ekonomiczna, ponieważ osoby zatrud-
nione w kontroli państwowej zyskiwały 
status funkcjonariusza państwowego, 

11 AAN, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, sygn. NIK I/404, k. 2.
12 AAN, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, sygn. NIK I/203, k. 8.
13 Ustawa z 9.10.1923 o uposażeniu funkcjonariuszy państwowych i wojska obejmowała XVI rang uposażenia, 

z czego XVI była najniższa. Dz.U. 1923 nr 116, poz. 924, s. 1389. W krakowskiej Izbie Okręgowej Kontroli 
najniższą rangę uposażenia posiadał woźny, zatrudniony w 1928 roku. AAN, Najwyższa Izba Kontroli w War-
szawie, sygn. NIK I/404, k. 8.

14 AAN, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, sygn. NIK I/404, k. 7. 
15 Ibidem, k. 12. 

a ich zarobki podlegały ustawie o upo-
sażeniu. Pracownicy delegatury mogli 
liczyć w przyszłości na awans oraz stop-
niowy wzrost wynagrodzenia. Znowu 
można tutaj posłużyć się przykładem 
Ignacego Cieszyńskiego oraz Adama 
Gręplowskiego, którzy w lipcu 1926 roku 
na wniosek kierownika Izby Okręgowej 
Kontroli w Krakowie zostali awansowani 
przez prezesa NIK z pomocnika referenta 
na stanowisko referenta. Nominacja ta wią-
zała się z przeniesieniem do wyższej klasy 
zarobkowej. W tym przypadku oznaczało 
to przeniesienie z VIII grupy uposażenia 
do VII. Dość wspomnieć, że w tamtym 
okresie w Krakowie w sumie tylko ośmiu 
urzędników Izby Okręgowej mogło po-
szczycić się przydziałem do VII lub wyż-
szej grupy uposażenia (zob. fot. na s. 60)13. 

Adam Gręplowski ponownie uzyskał 
awans z początkiem stycznia 1929 ro-
ku. Posadę referenta zamienił na radcę 
Izby Okręgowej Kontroli z poborami 
przysługującymi VI grupie uposażenia14. 
Co ciekawe, krakowscy funkcjonariusze 
Izby mogli liczyć również na otrzymanie 
posady w centrali NIK. Taką ścieżkę ka-
riery urzędniczej przebył m.in. związany 
z Krakowem inspektor Rudolf Zalewski, 
który na wniosek prezesa Izby został 
przeniesiony do Warszawy w czerwcu 
1926 roku15. 
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Wniosek o awanse pracowników zawierający również informacje o grupach uposażeń i stanie za-
trudnienia w Izbie Okręgowej Kontroli w Krakowie w 1926 r.
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Warto odnotować, że w okresie mię-
dzywojennym z Izbą Okręgową Kontroli 
w Krakowie poza wspomnianymi już wcze-
śniej Ignacym Cieszyńskim, Rudolfem 
Zalewskim i Adamem Gręplowskim 
związani zawodowo byli także: Tadeusz 
Dziewoński, Stanisław Katyński, Bolesław 
Macudziński, Maria Oleksówna, Paweł Su-
chanek, Mieczysław Szostakowski, Maria 
Wodiczkówna oraz Longin Womela16. 
W latach dwudziestych stanowisko pre-
zesa (lub pełniącego obowiązki prezesa) 
Okręgowej Izby Kontroli w Krakowie peł-
nili m.in.: Mieczysław Łasiński, Bolesław 
Sylwestrowicz, Zygmunt Olszewski i Wło-
dzimierz Kraus17. 

Niestety, zaledwie dwa lata po powo-
łaniu jednostki w Krakowie pojawiła 
się realna groźba jej likwidacji, podob-
nie jak pozostałych okręgów Izby. Otóż 
w październiku 1923 roku na posiedze-
niu rządowym, bez konsultacji z preze-
sem NIK Janem Żarnowskim, przyjęto 
projekt nowej ustawy o kontroli państwo-
wej, który następnie przekazano prawni-
kom Izby do zaopiniowania18. Wedle jego 
przepisów dopatrzono się sprzeczności 
pomiędzy przyjętą w marcu 1921 roku 
konstytucją a ustawą z 3 czerwca 1921 
roku o kontroli państwowej. W zamyśle 
Rady Ministrów postulowano, aby znaczą-
co ograniczyć działalność Izby w zakresie 

16 AAN, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, sygn. NIK I/203, k. 12, 15; AAN, Najwyższa Izba Kontroli w War-
szawie, sygn. NIK II/84, Przeniesienie w stan spoczynku urzędników Okręgowych Izb Kontroli, k. 9-10. 

17 M. Gruszeczka: Dzieje�krakowskiej�Delegatury�NIK, „Kontrola Państwowa”, nr 2/2003, s. 159; R. Szawłowski: 
Najwyższe�państwowe�organy�kontroli�II�Rzeczypospolitej:�Najwyższa�Izba�Kontroli�Państwa�1919–1921�i�Najwyż-
sza�Izba�Kontroli�1921–1939,�Najwyższa�Izba�Kontroli�na�uchodźstwie�1940–1945/1991, Warszawa 2004, s. 233. 

18 AAN, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. NIK III/19, s. 4.
19 Ibidem.
20 Ibidem, s. 4-6.

kompetencyjnym, ale też terytorialnym. 
Planowano znieść izby okręgowe kontro-
li i pozostawić jedynie warszawską cen-
tralę19. Potwierdziły się tym samym już 
wcześniej powtarzane wśród pracowników 
NIK pogłoski prasowe o likwidacji regio-
nalnych delegatur. Brak stabilności zatrud-
nienia wpływał negatywnie na atmosferę 
pracy w Krakowie oraz w innych regionach 
Polski. Paradoksalnie Izba stała się mimo-
wolnie ofiarą prowadzonej przez rząd akcji 
oszczędnościowej. W preliminarzu budże-
towym na rok 1924 Ministerstwo Skarbu 
nie przewidziało kredytowania działalno-
ści okręgowych izb, a to z kolei wymusiło 
redukcję stanu zatrudnienia urzędników 
w poszczególnych okręgach. Aby ratować 
izby okręgowe Jan Żarnowski przepro-
wadził zwolnienia. Zabieg ten, choć nie-
popularny, faktycznie w tamtym okresie 
uratował struktury regionalne kontroli 
państwowej20. 

Początek działalności krakowskiej Izby 
Okrę gowej Kontroli splótł się z kryzysem 
młodego państwa, który był spowodowany 
problemami natury politycznej, społecz-
nej i ekonomicznej. 

Ponadto dramatyczną sytuację pogłębia-
ły przybierające ostry przebieg niepokoje 
społeczne wywołane powojenną depresją 
gospodarczą. W Krakowie jej apogeum 
przypadło na 6 listopada 1923 roku, kiedy 
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w wyniku starć zbrojnych pomiędzy ro-
botnikami a wojskiem i policją zginęły 32 
osoby. Pośrednią przyczyną „krakowskich 
wydarzeń” były właśnie problemy z apro-
wizacją miasta21. 

Wszystkie wymienione czynniki bezpo-
średnio lub pośrednio wpłynęły na diame-
tralnie złą kondycję finansów publicznych. 
Niemniej, jak trafnie nakreślono we wstę-
pie do IV Sprawozdania Najwyższej Izby 
Kontroli o czynnościach dokonanych 
w 1924 r.: „… szeroka i nieodpowiednia 
do dochodów skala życia państwowego, 
jaka była stosowana w pierwszych latach 
naszej samoistności, doprowadziła do osła-
bienia Skarbu Państwa i groziła katastrofą 
finansową”22. Władze państwowe pod-
jęły zakrojone na szeroką skalę działania 
mające finalnie doprowadzić do ustabi-
lizowania sytuacji ekonomicznej kraju. 
Wyjątkowa rola miała przypaść w tej kwe-
stii OIK, gdyż ustawa z czerwca 1921 roku 
przewidywała możliwość kontrolowania 
przez izby okręgowe regionalnych urzę-
dów podległych ministerstwom i władzy 
centralnej oraz instytucji, stowarzyszeń 
i spółek działających przy udziale finanso-
wym państwa lub przy jego gwarancjach23. 
W okresie reformowania przez rząd fi-
nansów publicznych kontroli podlegały 
w dużej mierze urzędy gdzie występował 
duży obrót pieniężny. W Krakowie i sze-
rzej w województwie krakowskim kon-
trolami objęto m.in. umowy zawiązywane 

21 Zob. F. Kalicka: Powstanie�krakowskie�1923�roku, Warszawa 1953; J. Buszko (red.): Rok�1923�w�Krakowie, 
Kraków 1978. 

22 AAN, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. NIK III-19, s. 4.
23 Ustawa z 3.6.1921 o Kontroli Państwowej, [w:] Dz.U. 1921 nr 51 poz. 314, s. 886. 
24 AAN, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. NIK III-19, s. 77.
25 Ibidem, s. 396-397. 

przez: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 
Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Ko lei 
Żelaznych,Ministerstwo Wyznań Reli gij-
nych i Oświecenia Publicznego oraz Mini-
sterstwo Robót Publicznych. 

W kontekście wspomnianych kontroli, 
zaciekawienie inspektorów Okręgowej 
Izby Kontroli w Kra kowie wzbudzały 
kontrakty zawierane przez stronę rzą-
dową z Powszech nym Towarzystwem 
Konfekcyjnym „Kaden Malisz”24. Inspek-
cją obejmowano nie tylko umowy reali-
zowane pomiędzy instytucjami rządowy-
mi a prywatnymi przedsiębiorstwami, 
ale także w ogóle działalność organiza-
cji i firm państwowych. Dla przykładu 
warto nadmienić, że na przełomie 1923 
i 1924 roku przeprowadzono wnikliwe 
kontrole w Państwowej Wytwórni Wozów 
Taborowych i Uprzęży w Krakowie (zloka-
lizowanej w dzielnicy Podgórze) podlega-
jącej Centralnemu Zarządowi Wytwórni 
Wojskowych, czy też w Krakowskiej Dyre-
kcji Kolei. W tej ostatniej w wyniku kontro-
li zrealizowanej w 1923 roku udowodniono 
zakup materiałów drzewnych po znacznie 
zawyżonych cenach, w niektórych wypad-
kach sięgających nawet 180% ceny ryn-
kowej. Przy czym problem ten spotykany 
był także w dyrekcjach kolejowych w in-
nych regionach państwa25. Wiele uwagi 
pracownicy krakowskiego okręgu NIK 
poświęcili sprzedaży soli z salin w Bochni 
oraz Wieliczce, które były największymi 
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tego typu przedsiębiorstwami na ziemiach 
ówczesnej Polski26. Zastrzeżenia urzędni-
ków Izby dotyczyły współpracy pomię-
dzy Ministerstwem Skarbu a Firmą „Br. 
Bincer” z Krakowa, która dysponowa-
ła zezwoleniem nabywania i sprzedaży 
soli dla całego Okręgu Izby Skarbowej 
Krakowskiej, a to z kolei uniemożliwia-
ło działalność na tym rynku mniejszym 
koncesjonariuszom i w efekcie prowadziło 
do monopolizacji rynku handlu solą, co po-
zostawało w niezgodności z rezolucjami 
sejmowymi27. Szerokim echem odbiła 
się także kontrola w Agenturze Polskiej 
Żeglugi Państwowej w Krakowie, gdzie 
w roku 1919 odkryto m.in. nadużycia po-
legające na fikcyjnym prowadzeniu ksiąg 
rachunkowych oraz wynajmowaniu pań-
stwowych statków i galarów osobom pry-
watnym bez księgowania tych transakcji. 
W wyniku zaniechań prokuratury i mimo 
ponagleń ze strony NIKP a następnie NIK 
sprawa rzekomych przestępstw popełnio-
nych w Agenturze ciągnęła się bez mała 
trzy lata, do listopada 1922 roku28. 

W omawianym okresie pracownicy Izby 
Okręgowej Kontroli w Krakowie decyzją 
Prezesa NIK realizowali kontrole urzę-
dów skarbowych na Śląsku, gdzie spraw-
dzano podstawy naliczania podatków 

26 Tylko Wieliczka dostarczała pięciokrotnie więcej soli, aniżeli całe zagłębie solne w Małopolsce Wschodniej 
obejmującej województwo lwowskie i stanisławowskie (Kosów, Drohobycz, Bolechów, Dolina, Łanczyn), 
które według stanu na rok 1923 zajmowało po Wieliczce, Bochni i wielkopolskim Wapnie dopiero czwartą 
pozycję pod względem wydobycia soli w kraju. Ibidem, s. 209. 

27 Kwestię monopolu solnego podejmował na forum Sejmu w marcu 1923 roku m.in. znany socjalista, lwo-
wianin Herman Diamand. Zob. Sprawozdanie�Stenograficzne�z�21�posiedzenia�Sejmu�Rzeczypospolitej� 
z�dn.�8�marca�1923�r., s. 42. 

28 AAN, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. NIK III-19, s. 585-586. 
29 AAN, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, sygn. NIK I/404, k. 13-14, 16-18.
30 R. Szawłowski: Prezesi�i�wiceprezesi�Najwyższej�Izby�Kontroli�Państwa�i�Najwyższej�Izby�Kontroli�okresu�

II�Rzeczypospolitej, „Kontrola Państwowa”, nr 1/II/2009, s. 43-44. 

bezpośrednich. W  1933  r. kontrole 
takie przeprowadzono m.in. w Urzędzie 
Skarbowym w Hucie Królew skiej (obec-
nie Chorzów) oraz w Pszczynie29. 

Wybitni Galicjanie  
w służbie kontroli państwowej
Konkludując ten etap rozważań nie sposób 
nie zauważyć, że rola Krakowa (a szerzej 
całej byłej Galicji) i osób stąd pochodzą-
cych była i jest nie do przecenienia w budo-
waniu centralnych struktur Izby Kontroli 
Państwowej w pierwszych latach po od-
zyskaniu niepodległości. Bez wątpienia 
jedną z kluczowych postaci, która zapi-
sała się w międzywojennej historii NIK 
był związany w Krakowem Stanisław 
Wróblewski. Urodził się on w Tenczynku 
koło Chrzanowa w 1868 roku. Po studiach 
w Krakowie kontynuował naukę w Berlinie. 
Po powrocie z Niemiec doktoryzował się 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie 
w 1895 roku zrobił habilitację, a sześć lat 
później profesurę30. Kilka lat po I wojnie, 
już jako uznany ekspert nauk prawnych, zo-
stał wybrany na eksponowaną i prestiżową 
funkcję – sekretarza generalnego Polskiej 
Akademii Umiejętności. Zrezygnował 
z niej w 1926 roku wraz z powołaniem 
na stanowisko prezesa NIK. W Krakowie 
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nominację Stanisława Wróblewskiego 
przyjęto ze zrozumieniem, aczkolwiek 
nie bez żalu. Wymowne stały się słowa pre-
zesa Polskiej Akademii Umiejętności Jana 
Rozwadowskiego wygłoszone 11 czerw-
ca 1927 roku w trakcie publicznego po-
siedzenia Akademii. Przybyli wówczas 
do Krakowa członkowie PAU w krótkim 
wystąpieniu podsumowującym rok aka-
demicki 1926/1927 mogli usłyszeć: 

„Nie brakło oczywiście rzeczy niepo-
myślnych, na szczęście nie przekraczały 
jednak miary. Najcięższem przejściem była 
dla nas konieczność pożegnania sekreta-
rza generalnego, prof. Wróblewskiego, 
który został mianowany prezesem 

31 Rocznik�Polskiej�Akademii�Umiejętności, R. 1926/1927, Kraków 1928, s. 43.

Najwyższej Izby Kontroli. Akademia 
musiała w tej sprawie ustąpić i odstąpić 
państwu swego sekretarza generalnego 
na wyraźne życzenie pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej; zrobiła to z żalem, 
i z dumą, a wyrażając p. Wróblewskiemu 
swą wdzięczność za Jego znakomite usługi, 
co niech mi wolno będzie i tutaj powtó-
rzyć, mogła potem już nieraz stwierdzić 
z nową wdzięcznością, że dobrze jest mieć 
w Warszawie takiego wysokiego a życzli-
wego opiekuna i pośrednika”31. 

Stanisław Wróblewski, człowiek uj-
mująco grzeczny, naukowiec najwyższej 
próby, nie posiadał jednak predyspozycji 
aby kierować Najwyższą Izbą Kontroli, 
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Prezes NIK Stanisław Wróblewski i tabela przebiegu jego służby w Austro-Węgrzech, zachowana 
w zasobach Austriackiego Archiwum Państwowego w Wiedniu.
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szczególnie w trudnej „pomajowej” rze-
czywistości politycznej. Opinia ta była po-
wszechna nawet wśród jego współpracow-
ników w Warszawie, stąd też, gdy odcho-
dził ze służby w 1930 roku, jego zastępca 
Zenobiusz Rugiewicz pokusił się jedynie 
o stwierdzenie, że Izba traci „uczonego 
prawnika”32. Po rezygnacji ze stanowi-
ska w NIK S. Wróblewski nadal całkiem 
skutecznie działał na rzecz Polskiej Aka-
demii Umiejętności, będąc jej prezesem 
od 1934 roku aż do śmierci w 1938 roku. 

Niewiele mniejsza rola przypadła inne-
mu Galicjaninowi Józefowi Nentwigowi, 
który w kwietniu 1919 roku, na wniosek ów-
czesnego prezesa NIKP, został nominowany 

32 R. Szawłowski, op.cit., s. 48. 

na jego zastępcę. Został więc pierwszym 
wiceprezesem Izby w jej historii. Ze wzglę-
du na jego późniejsze związki z Krakowem, 
gdzie jest pochowany, jak również to, że po-
zostaje postacią pierwszorzędną w dziejach 
Izby, warto wspomnieć o nim więcej. Wiele 
nowych informacji na temat tego zasłużo-
nego dla kontroli państwowej prawnika 
dostarczają jego akta osobowe odnalezione 
w zasobach Finanz-und Hofkammerarchiv 
w Wiedniu. Józef Nentwig ukończył studia 
z prawa i wiedzy o państwie (Rechts-und 
Staatswissenschaftliche Studien).W paź-
dzierniku 1887 r. zawarł związek małżeń-
ski z Zofią Link. Z tego małżeństwa urodziła 
się córka Stefania, która przyszła na świat 
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Strona z dokumentacji osobowej widocznego obok Józefa Nentwiga, zachowanej w zasobach  
Austriackiego Archiwum Państwowego w Wiedniu.
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w styczniu 1889 roku33. Karierę w austriac-
kiej służbie państwowej przyszły wiceprezes 
rozpoczął relatywnie późno, bo w 1893 roku, 
a więc w wieku 35 lat34. Niemniej już wtedy 
mógł się wykazać bogatą wiedzą teoretyczną 
i praktycznym wieloletnim doświadczeniem 
w zawodzie aplikanta notarialnego oraz no-
tariusza. Wcześniej zaliczył praktykę zawo-
dową z dobrymi wynikami w austriackim 
sądownictwie (Obergerichtliche Prüfung mit 
gutem Erfolg). Pozostałe praktyki oraz eg-
zaminy teoretyczne kończące studia zdał 
z wynikiem pozytywnym (einstimmung 
befähigt)35. 

Z centralą NIKP, później NIK, zwią-
zany był także urodzony jeszcze w ga-
licyjskim Samborze we wrześniu 1860 
roku, Franciszek Turek-Niewiadomski, 
wiceprezes NIK w latach 1925–1928. 
Ryszard Szawłowski w biogramie doty-
czącym Niewia domskiego pisał, że był 
on: „człowiekiem gruntownej wiedzy i ol-
brzymiej pracowitości”36. Jego szerokie 
horyzonty wykraczały dalece poza wie-
dzę prawniczą. Dokumentacja osobowa 
Niewiadomskiego zachowana do czasów 

33 Austriackie Archiwum Państwowe/Österreichisches Staatsarchiv, Finanz-und Hofkammerarchiv (dalej: 
OeSta/FHKA), sygn. AT-OeStA/FHKA SuS Pers ORH 10711: Josef Nentwig-Diensttabelle, Dienst- und 
Eigenschaftsausweis, Standesausweise, bez paginacji. 

34 R. Szawłowski, op.cit., s. 56.
35 OeSta/FHKA, sygn. AT-OeStA/FHKA SuS Pers ORH 10711, bez paginacji.
36 R. Szawłowski, op.cit., s. 63.
37 OeStA/FHKA, sygn. AT-OeStA/FHKA SuS Pers GBBl 5979: Franz Niewiadomski-Hofrat, zuletzt bei der 

Finanzprokuratur in Lemberg, bez paginacji. 
38 Ibidem. 
39 Dla zobrazowania tego poglądu warto wskazać, że w 1923 roku aż 27% wszystkich urzędników w wojewódz-

twach południowych mogło wykazać się dyplomem uniwersyteckim. Dla porównania, w byłej Kongresówce 
studia ukończyło 12% kadry urzędniczej, a na ziemiach dawnego zaboru pruskiego dyplomem wyższej uczelni 
mogło pochwalić się zaledwie 6% urzędników. O skali udziału Galicjan w budowaniu struktur administracyjnych 
państwa świadczy przykład województwa śląskiego, gdzie według danych za rok 1923 w tamtejszym urzę-
dzie spośród 71 urzędników pracujących poprzednio w administracji państw zaborczych aż 37 było wcześniej 
zatrudnionych w austriackiej administracji państwowej. M. Krzymowski, Kwalifikacje�zawodowe�urzędników�
w�II�Rzeczypospolitej, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LXVII, z. 2/2015, s. 106-107. 

współczesnych w zbiorach Austriackiego 
Archiwum Pańs twowego potwierdza, 
poza oczywiście polskim, znajomość 
u niego jeszcze trzech innych języków: nie-
mieckiego, francuskiego oraz rusińskiego 
(ukraińskiego – przyp. aut.]37. Niewątpliwe 
atuty późniejszego wiceprezesa NIK do-
strzegli już Austriacy, którzy honorowali 
go odznaczeniami państwowymi oraz wrę-
czali nagrody z wpisem do akt za służbę 
urzędniczą wykonywaną we Lwowie, gdzie 
zresztą przeszedł drogę od koncypienta 
Prokuratorii Skarbu (Finanzprokuratur) 
w randze XI klasy przez sekretarza, radcę 
finansowego (Finanzrat – nominacja 
25 stycznia 1897 roku) do radcy dworu 
(Hofrat) w V randze (mianowanie na-
stąpiło 29 grudnia 1911 roku)38. Trzeba 
w tym miejscu podkreślić, że NIK jako in-
stytucja zasilana galicyjskimi kadrami 
nie była wyjątkiem, ponieważ oba głów-
ne ośrodki akademickie dawnej Galicji, 
a więc Lwów i Kraków były w pierwszych 
latach po wojnie źródłem pozyskiwania 
wykwalifikowanego polskiego korpusu 
urzędniczego dla całego kraju39. Ludzi, 
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którzy zasilili niemal wszystkie najważ-
niejsze instytucje państwowe, na co nie-
mały wpływ miała przedwojenna dzia-
łalność jedynych na ziemiach polskich 
uniwersytetów kształcących po polsku. 
Uczelni, o których D. Zamojska pisała, 
że: „…w znacznej mierze pełniły funkcję 
ogólnonarodowych placówek naukowych, 
wobec istotnego napływu studentów z ca-
łego terytorium byłej Rzeczypospolitej 
– a po 1905 r. szczególnie z zaboru rosyj-
skiego. Znaczna część przyszłej elity po-
litycznej i intelektualnej II RP to ludzie, 
którym strajk szkolny i rewolucja 1905 r. 
uniemożliwiły kontynuację nauki w zabo-
rze rosyjskim i którzy edukację swą uzu-
pełniali na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
Uniwersytecie Lwowskim lub we lwow-
skiej politechnice”40. 

Rzeczywistość powojenna 
i okres PRL (1945–1989)
Jeszcze w trakcie drugiej wojny świato-
wej, 11 września 1944 roku w ustawie 
o organizacji i zakresie działania rad na-
rodowych pojawiła się wzmianka o resty-
tucji w przyszłości organów centralnych 
i regionalnych Najwyższej Izby Kontroli. 
Do tego czasu obowiązki kontrolne miały 
spocząć na Biurze Kontroli powołanym 
przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej 
(KRN). Po zniesieniu KRN Biuro przeszło 
pod egidę Rady Państwa. Stan ten trwał 
do 1949 roku, kiedy na mocy ustawy 
z 9 marca nastąpiła reaktywacja NIK, 

40 Cyt. za A. Bajerski: Szkolnictwo�wyższe�międzywojennej�Polski.�Ujęcie�geograficzne, Poznań 2016, s. 63.
41 J. Jagielski: Kształtowanie�się�instytucji�kontroli�państwowej�w�Polsce, „Kontrola Państwowa”, nr 1/I/2009, s. 31.
42 J. Jagielski, op.cit., s. 33.
43 Archiwum Narodowe w Krakowie/Ekspozytura w Spytkowicach (dalej: ANK/Spytkowice), Najwyższa Izba Kon-

troli, sygn. 29/712/79: Akta w sprawie kontroli działalności delegatury w Krakowie, s. 1 (paginacja oryginalna).

która w swoich założeniach nawiązywa-
ła do rozwiązań znanych jeszcze sprzed 
wojny, co w teorii wyrażało się niezależ-
nością od strony rządowej41. W nowej, po-
zbawionej pluralizmu rzeczywistości, NIK 
została dość szybko, bo po trzech latach 
od restauracji, zniesiona. W jej miejsce 
(ustawą z 22 listopada 1952 roku) powo-
łano Ministerstwo Kontroli Państwowej, 
które faktycznie zrywało z dotychczaso-
wym modelem instytucji kontroli pań-
stwa42. Pomimo że okres funkcjonowania 
powojennej Najwyższej Izby Kontroli był 
stosunkowo krótki, to jednak dość owoc-
ny. Nie inaczej było w Krakowie. W tam-
tym czasie na czele krakowskiej delegatury 
stał Witold Chmarzyński. Na podstawie 
zachowanej dokumentacji z przełomu lat 
1949 i 1950 możemy także częściowo od-
tworzyć skład personelu zatrudnionego 
w Krakowie. Byli to m.in.: St. Rybiałek, 
J. Kutermak, Ignacy Müller, Z. Malenda, 
A. Walczak, Franciszek Witko wski, Tadeusz 
Rzepecki, Czesław Bat tek, Józef Konopka, 
Leon Pankanin, Walenty Zgud, Julian 
Podkówka, Tadeusz Sikorski, Władysław 
Mikołajski, Józef Walczewski, Czesław 
Kuczyński oraz Leon Sałacki, który po-
nosił odpowiedzialność za kasę pancerną 
będącą w posiadaniu delegatury43. Z kolei 
St. Rybiałek oraz J. Kutermak pełnili funk-
cję tzw. łączników wojewódzkich, skupia-
li się głównie na kontrolach pokazowych 
prowadzonych w  gminach miejskich 
oraz wiejskich (np. kontrola kasy Zarządów 



154 KONTROLA PAŃSTWOWA

Konrad Meus, Łukasz T. Sroka

Miejskich). Wśród kontrolowanych wów-
czas instytucji znalazły się m.in.: Urząd 
Wojewódzki w Krakowie (np. Wydział 
Opieki Społecznej, Wydział Budżetowo-
-Gospodarczy, Wydział Budownictwa), 
Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze 
dla Dzieci w Rabsztynie, Sądy Okręgowe 
w kilku miastach województwa (Kraków, 
Tarnów i Nowy Sącz), Brygady Służby 
Polsce w Oświęcimiu, Wyższy Urząd 
Gór niczy w Krakowie, regionalna Izba 
Skar bowa, Centrala Maszyn Drogowych 
w Krakowie, Dyrekcja Okręgowa Poczt 
i Tele grafów w Krakowie. Inspekcjami ob-
jęto nie tylko urzędy i instytucje, ale rów-
nież uczelnie wyższe oraz przedsiębior-
stwa państwowe. W grupie tych ostat-
nich znalazły się np. Kieleckie Zakłady 
Prze mysłu Wapienniczego w Krakowie44. 
Sporo uwagi w okresie przejściowym 
funkcjonowania NIK poświęcono szkol-
nictwu wyższemu. Najpierw w styczniu 
1950 roku delegatura wysłała inspektora 
Franciszka Witkowskiego, aby ten prze-
prowadził kontrolę Akademii Sztuk 
Pięk nych w Krakowie odnośnie do wła-
ściwej realizacji budżetu za 1947 rok45. 
Kilka miesięcy później, w sierpniu 1950 
roku, odbyła się planowa kontrola na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, przepro-
wadzona przez Franciszka Witkowskiego 
oraz Marię Banach. Najstarszą polską 

44 Ibidem, s. 2-11, 13-15.
45 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. 29/712/53: Akta w sprawie Ministerstwo Kultury i Sztuki. 

Szkolnictwo wyższe i specjalne, s. 1-11. 
46 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. 29/712/47: Akta w sprawie Ministerstwo Oświaty.  

Uniwersytet Jagielloński, s. 1-25. 
47 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. 29/712/4: Akta w sprawie Ministerstwo Bezpieczeństwa 

Publicznego. Uwagi o wykonaniu budżetu, s. 6, 11. 
48 Ibidem, s. 13-15.

uczelnię sprawdzano pod kątem zatrud-
nienia i płac, operacji finansowych, funk-
cjonowania poszczególnych zakładów 
oraz pracowni, gospodarki materiałowej 
itd. Weryfikacji poddano także m.in. funk-
cjonowanie drukarni naukowej UJ oraz 
Biblioteki Jagiellońskiej46. 

Interesująca inspekcja stała się udzia-
łem Józefa Konopki, który 3 listopada 
1949 roku otrzymał od władz krakowskiej 
delegatury NIK polecenie, aby zweryfi-
kować wykonanie budżetu za rok 1948 
w Wojewódzkiej Komendzie Milicji Oby-
watelskiej w Krakowie. Kontrola została 
wykonana już w listopadzie, zaś sprawozda-
nie z niej przesłano do Warszawy w lutym 
kolejnego roku47. W konkluzji stwierdzo-
no, że nie dopatrzono się nieprawidłowo-
ści, „wydatków nielegalnych, nieoszczęd-
nych lub niecelowych oraz innych usterek 
w wydatkowaniu środków budżetowych, 
jak również pozabudżetowych, choć in-
spektor wykazał, że nie wszystkie zaliczki 
wypłacone […] zostały do końca okresu 
budżetowego rozliczone”48. 

Kontrole, uznawane za kluczowe dla 
funkcjonowania państwa, często były pro-
wadzone równolegle także poza delegaturą, 
przez przedstawicieli innych instytucji. 
Taka sytuacja miała miejsce w 1949 roku 
w przypadku kontroli Warsztatów T.O.R. 
w Brzesku oraz w Tarnowie. Z jednej strony 
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inspekcję wykonywał pracownik krakow-
skiej jednostki Ignacy Müller, a z drugiej 
niezależnie przeprowadzali ją inspektor 
z centrali NIK oraz… funkcjonariusze 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego49. 

Kontrolowano także pracę samej de-
legatury. Jedno z badań miało miejsce 
na przełomie lutego i marca 1950 roku 
i było częścią większej akcji kontrolnej pro-
wadzonej na terenie całego kraju50. W do-
kumentacji pokontrolnej wykazano kilka 
mniej lub bardziej znaczących uchybień 
w pracy krakowskiej jednostki. Do waż-
niejszych należały: w kilku wypadkach 
zbyt wydłużająca się kontrola, znacznie 
odbiegająca od przyjętego planu oraz prze-
wlekłość w opracowywaniu sprawozdań 
i wystąpień pokontrolnych51. Warto jednak 
zaznaczyć, że krakowska delegatura NIK 
na tle innych izb regionalnych nie wypa-
dła źle, a porównując opracowane pole-
cenia pokontrolne można wręcz odnieść 
wrażenie, że wyróżniała się pozytywnie52. 

Pierwsze lata powojnia zapisały się w hi-
storii krakowskiej delegatury pod znakiem 
przenosin do nowo wybudowanego budyn-
ku przy ulicy Łobzowskiej. Jego budowa, 
po pokonaniu wielu problemów technicz-
nych, została sfinalizowana w końcu 1951 
roku. NIK pierwotnie miała się mieścić 

49 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. 29/712/79, s. 1.
50 Poza Krakowem podobne kontrole delegatur regionalnych przeprowadzono np. w Kielcach oraz w Szczeci-

nie. ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. 29/712/79, s. 18-24. 
51 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. 29/712/79, s. 13-15.
52 Ibidem, s. 18-24. 
53 M. Gruszeczka, op.cit., s. 161.
54 J. Jagielski, op.cit., s. 33-35.
55 W 1976 roku uchwalono nową ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli, która znosiła odpowiedzialność Izby 

przed Sejmem i ponownie, jak to miało miejsce w latach 1952–1956 włączała ją do struktur administracji 
państwowej. Dopiero w 1980 roku (ustawa z 8 października), na fali postępującej w państwie odwilży NIK 
przywrócono status sprzed 1976 roku. Ibidem, s. 35-38.

na parterze i pierwszym piętrze trzykon-
dygnacyjnego wtedy gmachu. Najwyższe 
piętro przeznaczono na Biuro Organizacji 
Rachunkowej. Po przeprowadzce warunki 
lokalowe delegatury znacząco się poprawi-
ły. Dotychczasowe, ciasne pomieszczenia 
w budynku przy ulicy Basztowej 23, zastą-
piono nieco większymi i wedle ówczesnych 
standardów bardziej nowoczesnymi53. 

Kolejne zmiany w funkcjonowaniu NIK 
nastąpiły już w 1952 roku. Przede wszyst-
kim konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej z 22 lipca 1952 r. nie odnosiła 
się w żadnej mierze do działalności Izby. 
Kilka miesięcy później, 22 listopada 1952 
roku uchwalono ustawę „o kontroli pań-
stwowej”, która przenosiła dotychczaso-
we prerogatywy NIK na nowo utworzone 
Ministerstwo Kontroli Państwowej, co wpi-
sywało się w założenia centralistycznego 
modelu państwa. Do reaktywacji Izby do-
szło dopiero w grudniu 1957 roku, kiedy do-
konano zmiany w Konstytucji z 1952 roku 
wprowadzając ustawę o NIK54. W kolejnych 
dekadach Izba zmagała się z wieloma praw-
nymi i politycznymi perturbacjami, jednak 
udało się jej przetrwać do końca PRL55. 

Okres Polski Ludowej był bardzo owoc-
ny w działalności krakowskiej delegatury 
NIK. Dowodzą tego licznie zachowane 
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akta pokontrolne dotyczące niemal wszyst-
kich sfer ówczesnego życia publicznego. 
Inspektorzy delegatury prowadzili in-
spekcje w instytucjach odpowiadających 
m.in. za szkolnictwo wyższe wszystkich 
typów56, zdrowie publiczne57, komu-
nikację zbiorową58, a także kulturę59. 
Wśród zadań kontrolnych realizowanych 
po roku 1957 istotne miejsce zajmowały 
inspekcje prowadzone w zakładach pro-
dukcyjnych. Kontrolami objęto przede 
wszystkim państwowe zakłady przemy-
słowe zlokalizowane na terenie wojewódz-
twa, jak np. Kombinat Huty im. Lenina 
w  Krakowie60, Krakowskie Zakłady 
Farmaceutyczne „Polfa”61, czy też Zakłady 
Surowców Ogniotrwałych „Górka” 
w Trzebini-Sierszy. W tym ostatnim 

56 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie: sygn. 29/712/4151: Akta kontroli z efektywności dzia-
łalności placówek zaplecza naukowo-badawczego. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 
(1972 r.); sygn. 20/712/4171: Akta kontroli z gospodarki sprzętem i aparaturą medyczną – kontrola sprawdza-
jąca. Akademia Medyczna w Krakowie (1972 r.); sygn. 29/712/4347: Akta kontroli z realizacji zadań badaw-
czych i rozwojowych wykonywanych w ramach prac zleconych. Politechnika Krakowska w Krakowie (1973 r.). 

57 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie: sygn. 29/712/3991: Akta kontroli zaopatrzenia ryn-
ku krajowego w leki z uwzględnieniem produkcji i handlu zagranicznego oraz gospodarowania lekami. Szpital 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Babińskiego w Kobierzynie (1971 r.); sygn. 29/712/3998: Akta kon-
troli z działalności usługowej kolumny transportu sanitarnego. Powiatowa Przychodnia Obwodowa w Krakowie 
(1971 r.); sygn. 29/712/ sygn. 29/712/4911: Akta kontroli gospodarki krwią i jej preparatami w zakładach 
służby zdrowia – kontrola sprawdzająca. Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa w Krakowie (1976-1977). 

58 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie: sygn. 29/712/4047: Akta kontroli z realizacji zadań 
inwestycyjnych związanych z rozwojem komunikacji miejskiej. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
w Krakowie (1972–1973); sygn. 29/712/4129: Akta kontroli warunków pracy oraz stanu ochrony zdrowia. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Oświęcimiu (1972 r.). 

59 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie: sygn. 29/712/4930: Akta kontroli zabezpieczenia 
zbiorów muzealnych przed zniszczeniem i kradzieżą. Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego w Zako-
panem (1976–1977); sygn. 29/712/4511: Akta kontroli z działalności systemu placówek wychowania po-
zaszkolnego oraz gminnych ośrodków kultury. Powiatowy Dom Kultury w Wadowicach (1974–1975); sygn. 
29/712/4512: Akta kontroli z działalności systemu placówek wychowania przedszkolnego oraz gminnych 
ośrodków kultury. Pałac Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie (1974–1975). 

60 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie, sygn. 29/712/4756: Akta kontroli z przestrzegania 
zasad dysponowania mieszkaniami z nowego budownictwa. Kombinat Huty im. Lenina w Krakowie.

61 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie, sygn. 29/712/4414: Akta kontroli z zagospodarowania 
maszyn i urządzeń z importu. Krakowskie Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego „Polfa” w Krakowie (1974 r.). 

62 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie, sygn. 29/712/3879: Akta kontroli z wykorzystania 
urządzeń odpylających w zakładach przemysłowych w latach 1970–1971. Zakłady Surowców Ogniotrwałych 
„Górka” w Trzebini-Sierszy, s. 5-39. 

przypadku kontrola przeprowadzona 
na przełomie lat 1970–1971 badała wy-
korzystanie urządzeń odpylających62. 

Lektura zachowanych akt pokontrol-
nych pozwala stwierdzić, że na początku 
„dekady Gierka” pracownicy delegatury 
sporo czasu poświęcili kontroli zaopatrzenia 
rynku w podstawowe artykuły oraz ustala-
niu obowiązujących na nie cen, za co na in-
teresującym nas terenie odpowiadała dzia-
łająca od 1953 roku Komisja Cen dla woje-
wództwa krakowskiego i miasta Krakowa 
z siedzibą w Krakowie. Urzędnicy NIK 
zajmowali się m.in. badaniem organizacji 
zaopatrzenia rynku w owoce i warzywa. 
Do tego celu utworzono nawet specjalny 
Zespół Przemysłu Spożywczego. O skali 
przedsięwzięcia świadczy to, że tylko 
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w roku 1973 na terenie województwa 
do kontroli wytypowano m.in.: 3 spółdziel-
nie ogrodnicze, 20 punktów skupu owoców 
i warzyw, 50 sklepów (punktów) sprzedaży 
detalicznej, 50-100 sklepów sprzedaży de-
talicznej warzyw i owoców, 3 gminne spół-
dzielnie „Samopomoc Chłopska”, 2 oddzia-
ły i 20 punktów sprzedaży sieci „Społem”63. 
W wymienionych przypadkach, ze względu 
na specyfikę kontroli oraz jej zasięg pra-
cownicy delegatury korzystali ze wspar-
cia kontrolerów Państwowej Inspekcji 
Skupu i Przetwórstw Artykułów Rolnych 
oraz Państwowej Inspekcji Handlu64. 
Również w roku 1973 weryfikowano pra-
widłowość ustalania przez Komisję cen 
artykułów branży metalowej. Tym razem 
polecenie kontroli zleciła prokuratura wo-
jewódzka w związku ze śledztwem prowa-
dzonym pod kątem rzekomych nadużyć 
i przyjmowania łapówek w Rzemieślniczej 
Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu „Krakus” 
w Świątnikach Górnych (pow. krakowski)65.

III Rzeczpospolita
Przeobrażenia polityczne, społeczne 
oraz gospodarcze jakie nastały w Polsce 
po 1989 roku nie pozostały bez wpły-
wu na funkcjonowanie organów kon-
troli państwowej. Pierwszym prezesem 
NIK, który objął urzędowanie w no-
wych realiach politycznych był prof. 
Walerian Pańko. Urzędował jednak 
bardzo krótko. Wybrany na stanowisko 

63 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie, sygn. 29/712/4243: Akta kontroli zaopatrzenia 
rynku w owoce i warzywa. Komisja Cen dla województwa krakowskiego i m. Krakowa w Krakowie, s. 1.

64 Ibidem.
65 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie, sygn. 29/712/4246: Akta kontroli z prawidło-

wości ustalania cen na artykuły rynkowe branży metalowej. Komisja Cen dla województwa krakowskiego  
i m. Krakowa w Krakowie, 1973–1974, s. 13-15.

23 maja 1991 roku, zginął 7 października 
1991 roku w wypadku samochodowym, 
którego przebieg do dzisiaj budzi wąt-
pliwości. W tej sytuacji ciężar wdroże-
nia zmian systemowych wziął na siebie 
prof. Lech Kaczyński, który był preze-
sem NIK w latach 1992–1995 (w latach 
2005–2010 Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej). Profesor Lech Kaczyński dużą 
wagę przywiązywał do tego, by Izbę two-
rzyli profesjonaliści, ludzie świetnie wy-
szkoleni, a jednocześnie pełni pasji. 

Dla sprawnego wdrożenia planowanych 
zmian kierownictwo NIK zdecydowało 
o zmianach na stanowiskach dyrektorów 
poszczególnych delegatur. Przeobrażenia 
systemowe miały swoją nieubłaganą lo-
gikę. W 1992 roku odwołano dyrek-
tora krakowskiej delegatury NIK Jana 
Karbownika, przy czym było to ostatnie 
lub jedno z ostatnich odwołań w tym cza-
sie. Dyrektor cieszył się opinią człowieka 
kulturalnego, życzliwego i uczciwego, a jego 
postawa i dorobek zostały docenione – po-
wierzono mu wysokie stanowisko dorad-
cy ekonomicznego dyrektora krakowskiej 
delegatury. Pracował na tym stanowisku 
aż do momentu przejścia na emeryturę. 

Moment zwrotny w najnowszej histo-
rii Delegatury NIK w Krakowie nastąpił 
w 1992 r., kiedy dyrektorem został dr Jan 
Dziadoń. Stopień doktora uzyskał w ów-
czesnej Akademii Ekonomicznej w Kra-
kowie (obecnie Uniwersytet Ekono miczny  
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w Krakowie) na podstawie rozprawy pt. 
„Metodyka oceny funkcjonalności sys-
temu zarządzania w przedsiębiorstwie 
przemysłowym”. Zainteresowanie te-
matyką zarządzania (z elementami kon-
troli) widoczne jest u niego już od etapu 
pracy magisterskiej, którą zatytułował: 
„Mierniki oceny pracy kierowniczej”. 

66 Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademia Ekonomiczna, Dział Nauki, Dokumentacja 
przewodu doktorskiego Dziadoń Jan 1979–1982, sygn. 6/24; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Biblio-
teka Główna, Praca doktorska, B.G. 431 w latach 1975–2000, J. Dziadoń: Metodyka�oceny�funkcjonalności�
systemu�zarządzania�w�przedsiębiorstwie�przemysłowym, sygn. 356/867; Uniwersytet Ekonomiczny w Kra-
kowie, Dział Spraw Pracowniczych, Dziadoń Jan, sygn. 3241. 

67 Rozmowa z Ł. Arkusiewicz, Kraków 30.7.2018.

W pracy doktorskiej duży nacisk położył 
nie tylko na nowoczesne aspekty zarzą-
dzania, ale także umiejętną ocenę i kon-
trolę jego funkcjonalności. Bezsprzecznie 
pozytywny wpływ na przygotowanie 
Jana Dziadonia do pełnienia funkcji dy-
rektora w NIK miały także doświadczenia 
nabyte w Związku Harcerstwa Polskiego 
(ZHP), do którego należał od 1962 roku. 
Od 1968 roku pełnił funkcję instrukto-
ra ZHP (prowadził m.in. 10 obozów har-
cerskich różnego typu)66. Pasja społeczni-
kowska i zaangażowanie obywatelskie dy-
rektora uzewnętrzniło się również w jego 
przynależności do elitarnego Bractwa 
Dzwonników Wawelskich. W zgodnej 
opinii pracowników krakowskiej delega-
tury NIK zapamiętany został jako czło-
wiek na wskroś uczciwy, rzetelny, kom-
petentny i otwarty na drugiego człowie-
ka. Wedle wspomnień Łucji Arkusiewicz, 
która w delegaturze długi czas pracowała 
na stanowisku sekretarza dyrektora: „był 
człowiekiem kulturalnym, ciepłym, po-
godnym i uśmiechniętym, a jednocześnie 
budził respekt i dyscyplinę”67. Dyrektor 
Dziadoń włożył wiele wysiłku, aby pod-
wyższyć standard pracy krakowskiej de-
legatury. W tym celu szerzej otworzył po-
dwoje tej instytucji dla ludzi młodych, kre-
atywnych i otwartych na nowe wyzwania. 
Wła śnie w tym czasie Lech Kaczyński zde-
cydował się zatrudnić w Izbie absolwentów 
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 
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Dr Jan Dziadoń, dyrektor delegatury w Kra kowie 
w latach 1992–2011.
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(KSAP), która powstała na podstawie 
ustawy o Krajowej Szkole Administracji 
Publicznej z 14 czerwca 1991 roku68. 

Pierwszym absolwentem KSAP przyję-
tym do krakowskiej delegatury był Marek 
Góra (I promocja, 1993). W krótkim czasie 
ze stanowiska doradcy awansował na wice-
dyrektora, odszedł z NIK w 1998 r.; po nim 
stanowisko objął Zbigniew Zdasień. Nieco 
wcześniej, w 1997 r. nastąpiła zmiana 
na stanowisku drugiego z wicedyrektorów: 
po Ryszardzie Sowie objął je Jan Kosiniak 
(do dzisiaj). Kolejna absolwentka KSAP 
(IV promocja, 1996) Jolanta Stawska za-
częła pracę jako starszy inspektor, później 
doradca prawny, od 2006 r. – wicedyrek-
tor, a od 1 lutego 2011 r., po śmierci Jana 

68 Od 2016 roku patronem KSAP jest prof. Lech Kaczyński.

Dziadonia, objęła stanowisko dyrektora 
delegatury, które piastuje do dziś.

W okresie sprawowania funkcji pre-
zesa NIK prof. Lech Kaczyński zabie-
gał o to, by w tej instytucji poprawiły się 
warunki pracy i wynagrodzenia. Dzięki 
temu w 1993 roku dyrektor Jan Dziadoń 
mógł rozpocząć zakrojony na skalę nie-
znaną od dziesięcioleci remont obiektu 
zajmowanego przez delegaturę. Pilnym 
zadaniem było zwiększenie zajmowane-
go metrażu. Nie dość, że do tej pory pra-
cownicy korzystali z relatywnie niedu-
żej przestrzeni, to jeszcze do delegatury 
przyłączono podlegającą wcześniej bez-
pośrednio centrali NIK grupę terenową 
łączności, która wcześniej mieściła się 

Doroczne spotkanie z emerytami, od lewej: Łucja Arkusiewicz, wieloletni sekretarz dyrektora delegatu-
ry (obecnie na emeryturze), Jan Karbownik, były dyrektor delegatury (przed Janem Dziadoniem), potem 
doradca ekonomiczny, obecnie na emeryturze i Jolanta Stawska, dyrektor Delegatury NIK w Krakowie,  
styczeń 2018 r.
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w budynku kolejowym przy Placu Matejki 
w Krakowie. Działały tutaj jeszcze grupy 
terenowe edukacji, nauki i kultury, które 
z czasem zostały zlikwidowane. W spo-
sób naturalny doprowadziło to do wzrostu 
zadań i liczby zatrudnionych pracowników. 
Optymalnym rozwiązaniem okazało się 
przejęcie drugiego piętra, co było o tyle 
łatwe, że cały obiekt należał do Skarbu 
Państwa. Odbyły się negocjacje, w wyniku 
których delegatura w 1993 roku przejęła 
drugie piętro i zaadoptowała je do wła-
snych potrzeb, przeprowadzając gruntow-
ny remont. Przy tej okazji wymieniono 
również meble, pochodzące jeszcze z lat 
50. XX wieku69. 

Decyzją dyrektora Dziadonia zapocząt-
kowane zostały dni wewnętrzne delegatu-
ry. Każdego miesiąca w wyznaczonym dniu 
w siedzibie delegatury gromadzą się wszy-
scy pracownicy, także ci, którzy przebywa-
ją w terenie i prowadzą kontrole. Dzięki 
tej inicjatywie możliwa stała się dokony-
wana pomiędzy pracownikami wymiana 
doświadczeń, uwag i spostrzeżeń (dotyczą-
cych np. przebiegu konkretnych kontroli), 
a także ich integracja. Ten ostatni aspekt 
jest szczególnie ważny zarówno w wy-
padku pracowników o dłuższym stażu, 
jak i nowo zatrudnionych. Kontrolerzy 
najczęściej wykonują obowiązki poza sie-
dzibą delegatury, wszystkim w jednym 
czasie trudno więc spotkać się osobiście. 
Dni wewnętrzne okazały się też dogodną 

69 Rozmowa z Ł. Arkusiewicz, Kraków 30.7.2018. Rozmowa z Cz. C. Kowalówką, Kraków 8.8.2018. 
70 Rozmowa z dyrektor krakowskiej Delegatury NIK Jolantą Stawską, Kraków 1.8.2018. Rozmowa z A. Ro-

maniszynem, Kraków 1.8.2018.
71 Więcej na ten temat pisali m.in.: A. Matuszczak: Ocena�prywatyzacji�z�różnych�punktów�widzenia�na�przy-

kładzie�Polski, „Współczesne problemy ekonomiczne”, nr 11/ 2015, seria: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu  
Szczecińskiego”, nr 858, s. 171-182 (doi: 10.18276/wpe. 2015.11-16). Zmiany dotyczące funkcjonowania 

okazją do prowadzenia szkoleń podnoszą-
cych kwalifikacje pracowników. 

Ważną rolę w integracji pracowników 
odgrywały rajdy górskie, które odbywały 
się w latach 1999–2014. Ich pomysłodaw-
cą i komandorem był Zbigniew Zdasień, 
wieloletni doradca, a następnie wicedyrek-
tor delegatury. Rajdy cieszyły się bardzo 
dużą popularnością wśród pracowników 
NIK. Dołączali do nich również przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionych instytucji kontroli 
z zagranicy (głównie ze Słowacji). W nie-
których edycjach uczestniczyło nawet 
ponad 200 osób, a dyrektor Zdasień bez-
pośrednio angażował się w ich organizację. 
Osobiście wyznaczał i sprawdzał zapla-
nowane trasy (uczestnicy mieli ich kilka 
do wyboru). Wicekomandorem rajdów, 
niestrudzenie angażującym się w ich przy-
gotowanie i realizację był wieloletni infor-
matyk delegatury Andrzej Romaniszyn70. 

Najważniejsze kontrole 
okresu przemian
Prywatyzacja Huty Sendzimira 
i zakładów „Wawel”

Inaczej rozkładane zostały akcenty pracy 
kontrolnej NIK. Odczuwalną konsekwen-
cją transformacji była przeprowadzana 
na masową skalę prywatyzacja dotychcza-
sowego majątku państwowego, realizowana 
w głównej mierze na podstawie ustawy 
z 13 lipca 1990 roku „o prywatyzacji przed-
siębiorstw państwowych”, choć nie tylko71. 
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Proces ten stanowił też swoiste novum, 
z którym musieli zmierzyć się pracownicy 
kontroli państwowej. 

Na gruncie krakowskim zadania kon-
trolne objęły przede wszystkim duże za-
kłady państwowe. Wyjątkowe miejsce 
w tej grupie – ze względów strategicz-
nych, gospodarczych, jak i społecznych 
– zajął dawny Kombinat Metalurgiczny 
Huty im. Lenina, od 1990 roku przemia-
nowany na Hutę im. Tadeusza Sendzimira 
(dalej: HTS). Do pierwszych działań w no-
wohuckim przedsiębiorstwie Delegatura 
NIK w Krakowie przystąpiła już w marcu 
1991 roku. 

Do przeprowadzenia kont roli wydele-
gowano trzyosobowy zespół. Zakład był 
przedsiębiorstwem państwowym, stąd 

NIK w nowej rzeczywistości znalazły zastosowanie w ustawie z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli, 
gdzie sprecyzowano sposób działalności Izby, Dz.U. 1995, nr 13, poz. 59, s. 221-232. 

72 Ibidem, s. 31.

do zadań inspektorów należało przede 
wszystkim: „[…] zbadanie efektów ekono-
micznych uczestnictwa HTS w spółkach, 
w tym opłacalności kontraktów zagranicz-
nych zawieranych za ich pośrednictwem 
oraz zasad i trybu kooperacji ze spółkami-
-wykonawcami robót i usług na rzecz Huty, 
a ponadto skutków finansowych udziela-
nych przez Hutę poręczeń finansowych 
i in. świadczeń dla spółek prywatnych”72. 

Finał kompleksowej inspekcji nastąpił 
w końcu kwietnia 1991 roku. Efektem 
działań kontrolnych było dopatrzenie się 
szeregu nieprawidłowości, które według 
Najwyższej Izby Kontroli mogły nosić zna-
miona przestępstwa. 

Główne zastrzeżenia kontrolerów do-
tyczyły zaangażowania finansowego HTS 
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III Rajd w Gorcach, od lewej, Elżbieta Karczmarczyk, wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finan-
sów NIK w Warszawie, Lidia Gołda, specjalista w delegaturze krakowskiej i Zbigniew Zdasień, 
wicedyrektor Delegatury NIK w Krakowie, wrzesień 2001 r.
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Fot. Zygmunt Novak, Archiwum Delegatury NIK w Krakowie
Grupa pracowników  delegatury na krakowskim Rynku; w pierwszym rzędzie: dyrektor Jolanta Stawska  (szósta od lewej), wicedyrektorzy: 
Marcin Kopeć (czwarty od lewej) i Jan Kosiniak (siódmy od lewej), lipiec 2018 r.
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w 1989 roku w założenie spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością Rozlewnia 
Wody Mineralnej w Krakowie, która 
de facto nie podjęła działalności gospo-
darczej. O zwrot wniesionych do niej 
udziałów kierownictwo Huty wystąpi-
ło po dwóch latach, a więc w 1991 roku. 
Wątpliwości pracowników krakowskiej de-
legatury wzbudzało również kredytowanie 
katowickiej spółki z niemieckim kapita-
łem występującej pod nazwą „Steelbaco”. 
Jak obliczono, od maja 1990 roku do marca 
1991 roku przedsiębiorstwo to zalegało 
HTS z rachunkami na ówczesne 34 mi-
liardy 200 milionów złotych, pomimo 
tego Huta nadal realizowała dostawy stali 
niezbędne do działalności tego podmiotu, 
który jak stwierdzono w protokole NIK, 
tylko za rok 1990 wypracowała 4,5 miliar-
da złotych zysku73. Podobne zastrzeżenia 
podnoszono do kredytowania innej spółki 
z udziałem kapitału zagranicznego, dzia-
łającej na polskim rynku, tj. HMS spół-
ka z o.o. w Krakowie. W trakcie kontroli 
uznano także, że w dwóch innych przy-
padkach naruszono kompetencje przy-
należne przedstawicielom rządowym 
(ministrowi przemysłu oraz ministrowi 
przekształceń własnościowych). W obu 
przypadkach wynikały one wprost z prze-
pisów ustawy prywatyzacyjnej. Ponadto 
odnotowano naruszenie zasady ustalania 
należności za korzystanie z mienia Skar-
bu Państwa, które określono w zarzą-
dzeniu Ministra Finansów z 10 listopada 

73 Ibidem, s. 260-261.
74 Ibidem.
75 Ibidem, s. 263.
76 Metryka firmy sięga roku 1898. W 1910 roku wykorzystując majątek zakładu założono fabrykę produkującą 

produkty czekoladowe. 

1990 roku74. We wszystkich wymienio-
nych sprawach kierownictwo delegatury 
postanowiło 10 lipca 1991 roku wnieść 
stosowne zawiadomienie do Prokuratury 
Wojewódzkiej w Krakowie. Po rozpatrze-
niu sprawy, w grudniu tego samego roku, 
prokuratura umorzyła dochodzenie od-
nośnie do wykazanych nieprawidłowości 
„wobec niestwierdzenia przestępstwa”. 
W konkluzji do uzasadnienia wskazano: 
„Przytoczone nieprawidłowości narażają-
ce HTS na stratę z powodu przystąpienia 
do spółek [Rozlewnia Wody Mineralnej 
w Krakowie oraz Steelbacko w Katowi-
cach – przyp. aut.] i ich finansowania nie 
stanowiły czynu zarzucanego w zakresie 
niedopatrzenia obowiązków bądź przekro-
czenia kompetencji. Były one wynikiem 
braku doświadczeń i możliwości przewi-
dywania wyników ekonomicznych Huty. 
Wobec nieudolnej działalności w spółkach 
nie można było również ustalić wysokości 
ewentualnie utraconych korzyści. Szkoda 
wynikła z wkładów kapitałowych, nieopro-
centowanych i zdewaluowanych może być 
dochodzona w postępowaniu odrębnym. 
Stąd też nie dopatrując się przestępstwa 
postępowanie umorzono”75. Pry wa ty zacja 
Huty im. T. Sendzimira, co zro zumiałe, 
wzbudzała powszechne za interesowanie. 
Po do bnie zresztą rzecz miała się z proce-
sem prywatyzacyjnym, mających bogatą 
(sięgającą XIX wieku) tradycję krakow-
skich Zakładów Przemy słu Cukierniczego 
„Wawel”76. Według dostępnej literatury 
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proces prywatyzacyjny przedsiębiorstwa 
został zapoczątkowany w 1992 roku77. 
W  efekcie powstała spółka Zakłady 
Przemysłu Cukierniczego „Wawel” S.A., 
która od marca 1998 roku notowana 
jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych78. Niemal równocześnie 
z rozpoczęciem denacjonalizacji firmy in-
spektorzy NIK przeprowadzili kontrolę 
sposobu przeprowadzania prywatyzacji. 
Zrealizowano ją w terminie od lutego 1991 
roku do czerwca roku kolejnego. W jej toku 
inspektorzy ujawnili nieprawidłowości 
w nadzorze nad mieniem przedsiębior-
stwa. Do takich konkluzji doszli po wy-
kryciu niedoboru w magazynach wyrobów 
cukierniczych (klasyfikowanych jako półfa-
brykaty) w ilości 9 ton oraz braku silników 
elektrycznych. W maju 1991 roku o sprawie 

77 Faktycznie w obrębie przedsiębiorstwa stosowny zespół mający przygotować firmę do prywatyzacji dzia-
łał już przynajmniej od jesieni 1990 roku. ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. 29/712/8507: 
Akta kontroli przebiegu procesów prywatyzacji. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Wawel” w Krakowie 
(1987–1990, 1991–1992), s. 70.

78 K. Firlej: Implementacja�zintegrowanych�systemów�zarządzania�w�wybranych�spółkach�z�indeksu�WIG�Spo-
żywczy, [w:] Metody�badania�i�modele�rozwoju�organizacji, red. A. Stabryła, S. Wawak, Kraków 2012, s. 256. 

79 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. 29/712/8507, s. 123-124. 
80 Ibidem, s. 124-128.

poinformowano Prokuraturę Rejonową 
dla Krakowa Śródmieścia79. W wyniku 
raportu sporządzonego przez inspekto-
rów delegatury, krakowska prokuratura 
wystąpiła z aktem oskarżenia przeciwko 
kilku pracownikom zakładu działającym 
na szkodę firmy80.

Zdrowie, zabezpieczenie przeciw 
powodzi, ochrona walorów regionu

W ostatnim dziesięcioleciu praca krakow-
skiej delegatury często koncentrowała się 
na kontrolach związanych z funkcjonowa-
niem służby zdrowia, bezpieczeństwem 
przeciwpowodziowym, a także ochroną 
walorów przyrodniczych i kulturowych 
województwa małopolskiego. W 2009 r. 
przeprowadziła pionierską kontrolę do-
tyczącą żywienia i utrzymania czystości, 
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Doroczne spotkanie z emerytami, obok dyrektora delegatury J. Stawskiej (z prawej strony) stoi  
ś.p. Kazimierz Dryja, który w październiku 2015 r. obchodził setne urodziny, grudzień 2015 r.
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czyli tzw. usług hotelowych w szpitalach 
publicznych; dowiodła ona zarówno złej 
organizacji i niskiej jakości tych usług, 
jak również marnotrawienia środków pu-
blicznych. Wyniki do dzisiaj przywoływa-
ne są w mediach. Kolejne ważne kontrole 
to m.in.: „Funkcjonowanie parków naro-
dowych” (2006 – wspólny raport z NKU 
Słowacji), „Skuteczność szkolenia bezro-
botnych” (2008), „Ochrona przeciwpowo-
dziowa w województwach małopolskim 
i świętokrzyskim” (2009), „Realizacja po-
stanowień ustawy o repatriacji przez orga-
ny administracji rządowej i samorządowej 
w województwie małopolskim” (2009), 
„Stan realizacji programu wieloletniego 
’Oświęcimski Strategiczny Program rzą-
dowy – etap III’” (2010), „Zapewnienie 
prawa do jednakowego wynagrodzenia 
kobiet i mężczyzn w sektorze publicz-
nym” (2013), „Wykorzystanie środków 
publicznych w związku z ubieganiem się 
przez miasto Kraków wspólnie z regio-
nem tatrzańskim o przyznanie roli go-
spodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
i Paraolimpijskich w 2022 r.” (2013). 
W roku 2014 pracownicy delegatury kon-
trolowali, we współpracy z kontrolerami 
słowackiego NKU „Zapewnienie bezpie-
czeństwa i turystyki w górach”; kontrola 
obejmowała m.in. przeprowadzenie an-
kiety publicznej – odpowiedziało na nią 
prawie 5 tysięcy osób odwiedzających 
góry. W tym samym roku sprawdzano re-
alizację zadań na rzecz ochrony powietrza 
przed zanieczyszczeniami. W 2017 roku 
oceniano proces kształtowania krajobrazu 

81 Rozmowa z dyrektor krakowskiej delegatury NIK Jolantą Stawską, op.cit.

i przestrzeni publicznej w dużych miastach. 
Nieco wcześniej sprawdzano w jaki sposób 
chronione są drzewa w procesach inwe-
stycyjnych. W 2017 roku weryfikowano 
także zabezpieczenie i udostępnianie uni-
katowych w skali kraju zabytków architek-
tury drewnianej wraz z ich wykorzystywa-
niem w promocji regionu. Przy kłady wyżej 
opisanych kontroli dowodzą, że kontrole 
koordynowane przez delegaturę krakow-
ską mają często silny związek ze specyfi-
ką regionu i jego głównymi problemami81.

Szczepienia ochronne, żywienie  
w szkołach, ochrona powietrza w Polsce

Trzy kontrole przeprowadzone w ostatnich 
latach, koordynowane przez delegaturę kra-
kowską, zasługują na dodatkowe omówienie. 
W 2015 roku delegatura przygotowała i prze-
prowadziła kontrolę, która miała pozwolić 
na ocenę, czy organizacja systemu szcze-
pień w Polsce gwarantuje bezpieczeństwo 
dzieci. Kontrolowano zarówno podmioty 
podległe Ministrowi Zdrowia i Głównemu 
Inspektorowi Sanitarnemu, jak i świadcze-
niodawców w wybranych gminach. 

W opublikowanym w 2016 r. rapor-
cie znalazła się pozytywna odpowiedź 
na główne pytanie kontrolne, przy czym 
zwrócono jednocześnie uwagę na wady sys-
temu finansowania tego zadania, w tym za-
kupu szczepionek oraz braku skutecznej 
egzekucji obowiązkowych szczepień, któ-
rych liczba zauważalnie spada, szczególnie 
w ośrodkach miejskich. 

W 2017 r. badano wdrażanie zasad 
zdrowego żywienia w szkołach, w tym 
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przez realizację programów finansowa-
nych ze środków publicznych. Efektem 
ocen i  wniosków opublikowanych 
w końcowym raporcie, skierowanych 
do Ministra Edukacji Narodowej, są m.
in. obecnie wprowadzane zmiany w or-
ganizacji zajęć lekcyjnych (wydłużenie 
przerw, w tym znaczne – obiadowej). 
Przedstawiciele delegatury krakowskiej 
prezentowali wyniki kontroli na forum 
komisji sejmowych; były przedmiotem 
ożywionej dyskusji, szczególnie w kon-
tekście narastającego problemu otyłości 
wśród dzieci i rozpowszechnienia złych 
nawyków żywieniowych.

W 2018 r. opublikowany został naj-
większy raport z kontroli koordynowanej 
przez delegaturę krakowską, Informacja 
o wynikach kontroli „Ochrona powietrza 

w Polsce”. Była to kolejna, po przeprowa-
dzonej w 2014 r., kontrola dotycząca jed-
nego z największych problemów,  z jakimi 
boryka się nasz kraj i Europa i który bę-
dzie  jeszcze przez długie lata olbrzymim 
zagrożeniem dla obywateli i wielkim wy-
zwaniem dla organów władzy publicznej. 
W wyniku tej kontroli sformułowano kil-
kanaście  wniosków do władz centralnych, 
a prezes NIK skierował do Prezydium 
Sejmu RP wnioski o rozpoczęcie debaty 
na temat ograniczenia wykorzystania paliw 
stałych w sektorze komunalno-bytowym. 
Wyniki tej kontroli były m.in. wykorzy-
stywane  podczas szczytu klimatyczne-
go odbywającego się w grudniu 2018 r. 
w Katowicach.

Jak pokazują przykłady kontroli, lata 
III RP dla krakowskiej delegatury NIK 

Kierownictwo Delegatury NIK w Krakowie, od lewej: wicedyrektor Marcin Kopeć, dyrektor Jolanta 
Stawska oraz wicedyrektor Jan Kosiniak, grudzień 2018 r.
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to również okres nawiązywania kontaktów 
międzynarodowych, służących wymia-
nie bogatych doświadczeń z prowadzenia 
działalności kontrolnych82. Ze względów 
geopolitycznych dla krakowian ważnym 
partnerem okazali się Słowacy pracują-
cy w tamtejszym Najwyższym Urzędzie 
Kontroli. Współpraca została zainicjowana 
już w 1998 roku. Inicjatorem bilateralne-
go porozumienia był ówczesny dyrektor 
delegatury Jan Dziadoń. Zaowocowało 
wspólnymi i równoległymi kontrolami, 
w tym przede wszystkim dotyczącymi 
współpracy transgranicznej (2000 rok), wy-
korzystania środków PHARE (ang. Poland 
and Hungary: Assistance for Restructuring 

82 Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia oraz czasy obecne to okres nad wyraz dużej aktywności pracow-
ników krakowskiej delegatury na polu międzynarodowej współpracy, choć należy zaznaczyć, że pierwsze 
nieudane kontakty międzynarodowe zostały nawiązane już w połowie lat pięćdziesiątych (z urzędnikami 
czechosłowackiego Najwyższego Urzędu Kontroli), a później (lata siedemdziesiąte) już bardziej owocne 
z Węgrami z Szekesfehervar. M. Gruszeczka, op.cit., s. 162-163. 

83 Rozmowa z dyrektor krakowskiej delegatury NIK Jolantą Stawską, op.cit. 

their Economies) w obszarze przygranicz-
nym (2004), funkcjonowania parków na-
rodowych (2006), szkolenia bezrobotnych 
(2007), a w ostatnim czasie funkcjonowa-
nia ratownictwa górskiego (2014). Bliskie 
relacje ze słowackim najwyższym orga-
nem kontroli skłoniły kierownictwo de-
legatury do rozszerzenia relacji pracowni-
czych z płaszczyzny wyłącznie zawodowej 
również na towarzyską. Pracownicy sło-
wackiego Najwyższego Urzędu Kontroli 
uczestniczyli np. w rajdach górskich orga-
nizowanych przez krakowską delegaturę. 
Rozwijały się zainicjowane już kilka dekad 
wcześniej relacje z instytucjami kontroli 
z Czech i Węgier83. 
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Delegatura krakowska jako współkoordynator projektu kontroli równoległych „Air Quality” była 
gospodarzem spotkania  roboczego przedstawicieli 15 krajów oraz Europejskiego  Trybunału Obra-
chunkowego, Kraków, 26-27 stycznia 2017 r.
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Obecnie pracownicy krakowskiej delega-
tury uczestniczą również w dużych projek-
tach międzynarodowych – m.in. jako eks-
perci we współpracy bliźniaczej (twin-
ning) w Albanii oraz w Azerbejdżanie. 
Ponadto od kilku lat biorą udział w ko-
lejnych projektach kontrolnych Europej-
skiego Trybunału Obrachunkowego, za-
równo prowadząc wspólne, jak i równoległe 
kontrole (zwalczania chorób zwierzęcych, 
Wspólnej Pomocy we Wspieraniu Pro-
jektów dla Europejskich Regionów, ang. 
Joint Assistance to Support Projects In 
European Regions – JASPERS, ochrony 
powietrza). W grudniu 2018 r. zakończył 
się jeden z największych międzynarodo-
wych projektów kontrolnych – audyt ja-
kości powietrza w ramach grupy ochro-
ny środowiska Europejskiej Organizacji 

84 <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/sukces-nik-prezes-krzysztof-kwiatkowski-wiceprzewodniczacym-
eurosai.html> (dostęp 11.08.2018). 

Najwyższych Organów Kontroli (ang. 
European Organisation of Supreme Audit 
Institutions – EUROSAI). Przez dwa lata 
delegatura była jego współkoordynatorem 
(obok NOK Holandii), jak również współ-
autorem informacji wspólnej opartej na wy-
nikach kontroli krajowych przeprowadzo-
nych przez 15 uczestników projektu.

Kończąc ten etap rozważań warto rów-
nież podkreślić, że specyfika Krakowa po-
woduje, że obok Warszawy jest to miasto 
najczęściej odwiedzane przez zagraniczne 
delegacje zaprzyjaźnionych najwyższych 
organów kontroli. 

W ostatniej dekadzie Kraków m.in.  
był gospodarzem kongresu EUROSAI 
(2008 rok), organizacji skupiającej 49 naj-
wyższych organów kontroli oraz ETO84, 
gościł prezydium zarządu tej organizacji 
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Krypta Wawelska – hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu składają Jolanta Stawska, dyrektor dele-
gatury i Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, luty 2014 r.
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(lipiec 2017 roku), w trakcie którego przy-
jęto Plan Strategiczny na lata 2017–202385; 
był też miejscem spotkania (czerwiec 
2018 rok) prezesa NIK Krzy sztofa 
Kwiatkowskiego z prezesami Federalnej 
Izby Obrachunkowej Niemiec Kayem 
Schellerem oraz Naj wyższego Organu 
Kontroli Republiki Czech – Miroslavem 
Kalą. W trakcie wizyty omawiano m.in. 
funkcjonowanie unijnego mechanizmu 
kontroli MOSS (Mini-One-Stop-Shop) 
odnośnie do naliczania podatku VAT 
na usługi telekomunikacyjne, nadawcze 
i elektroniczne86. Trzej prezesi wygłosi-
li w auli Collegium Maius UJ wykłady 
na temat roli i znaczenia najwyższych or-
ganów kontroli w społeczeństwie obywa-
telskim i państwie prawa. 

Konkludując, trzeba podkreślić, że Kra-
ków – miasto ważne dla polskiej histo-
rii – pozostaje także miejscem, gdzie 
w sposób szczególny pielęgnuje się pa-
mięć o osobach, które zapisały się w hi-
storii Najwyższej Izby Kontroli, zarówno 
tej dalszej, jak i bliższej. 

Corocznie pracownicy Delegatury 
NIK w Krakowie wspólnie z zaproszo-
nymi gośćmi składają symboliczne wią-
zanki kwiatów w Katedrze Wawelskiej 
na grobach Marszałka Józefa Piłsudskiego 
– twórcy NIK w odrodzonej Polsce oraz 
prof. Lecha Kaczyńskiego ‒ prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej i prezesa Izby 
w latach 1992–1995.

85 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/historyczne-spotkanie-prezydium-zarzadu-eurosai-w-polsce.html (dostęp 11.8.2018).
86 https://www.pb.pl/prezesi-izb-kontroli-z-polski-i-niemiec-o-kontroli-rozliczania-podatku-vat-931987  

(dostęp 11.8.2018). 

Ponadto każdego roku upamiętniany jest 
spoczywający na Cmentarzu Rakowickim 
Józef Nentwig oraz pierwszy dyrektor de-
legatury w okresie III Rzeczy pospolitej 
– Jan Dziadoń.

dr KONRAD MEUS
Instytut Historii i Archiwistyki, 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
dr hab. ŁUKASZ T. SROKA
prof. w Instytucie Historii i Archiwistyki 
Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie

Grób Józefa E. Nentwiga, pierwszego wicepreze-
sa NIKP na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
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Delegatura NIK w Lublinie
Powstanie Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Lublinie datuje się na 15 listo-
pada 1949 r. Siedzibą jednostki, od stycznia 1958 r., jest gmach przy ul. Okopo-
wej 7, który w ostatnich latach przeszedł gruntowną modernizację. W delegatu-
rze pracuje 47 osób; 41 z nich nadzoruje i wykonuje czynności kontrolne. Część 
głośnych kontroli dotyczy problemów, z którymi borykają się należące do Ukra-
iny i Białorusi przygraniczne regiony sąsiadujące z Lubelszczyzną, a wśród nich 
ochrona Bugu i jego dopływów przed zanieczyszczeniami. Wieloletnia wspólna 
praca sprzyja budowaniu więzi pozazawodowych, dlatego pracownicy delegatury 
chętnie spędzają razem wolny czas i angażują się w akcje społeczne.
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Funkcjonowanie kontroli 
państwowej na Lubelszczyźnie
MAREK RACZKOWSKI

W opracowaniu wykorzystano w szcze-
gólności materiały zaczerpnięte z kroniki 
delegatury, jak również ujęte w artykule 
Rafała Padraka1. Artykuł zawierał rys hi-
storyczny kontroli państwowej na terenie 
Lubelszczyzny, sporządzony na podstawie 
monografii Andrzeja Sylwestrzaka oraz 
Czesława Bieleckiego2, a także wspomnie-
nia byłych wicedyrektorów delegatury, 
długoletnich pracowników Izby – Adolfa 
Wolnego oraz Edwarda Złomańczuka, 
prezentujące oczywiście ich subiektyw-
ny punkt widzenia na dzieje delegatury.

Początki działalności kontrolnej
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
7 lutego 1919 r., Naczelnik Państwa Józef 
Piłsudski podpisał dekret o Najwyższej 

1 R. Padrak: Kontrola�państwowa�na�Lubelszczyźnie�–�ludzie,�wydarzenia,�fakty�i�wspomnienia,�„Kontrola Pań-
stwowa” nr 3/2003.

2 A. Sylwestrzak: Najwyższa�Izba�Kontroli, ABC Warszawa 1997; Cz. Bielecki: System�kontroli�w�PRL.� 
Organizacja�i�zasady�funkcjonowania, PWE Warszawa 1981.

3 Dz.U. nr 14 poz. 183.

Izbie Kontroli Państwa3, która sprawowa-
ła wszechstronną kontrolę finansów pu-
blicznych. Artykuł 20 dekretu stanowił, 
że jako organy Najwyższej Izby Kontroli 
Państwa (NIKP), przeznaczone do wyko-
nywania kontroli na podstawie tych samych 
przepisów co NIKP, utworzone będą, roz-
porządzeniami Prezesa NIKP, w porozu-
mieniu z Prezydentem Ministrów, Izby 
Kontroli Państwa (IKP). Prezes NIKP, 
rozporządzeniem z 17 stycznia 1920 r., 
utworzył trzy IKP: warszawską z siedzi-
bą w Warszawie, której działalność roz-
ciągała się na województwa: warszawskie, 
łódzkie i białostockie; kielecką z siedzi-
bą w Kielcach, obejmującą województwa 
kieleckie i lubelskie; lwowską z siedzibą 
we Lwowie – Małopolskę.
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Po II wojnie światowej nie reakty-
wowano NIK. Władzę w Polsce objęła 
Krajowa Rada Narodowa (KRN), a w Ma-
ni feście Polskiego Komitetu Wy zwole nia 
Narodowego (PKWN) zapisano, że do 
czasu zorganizowania Najwyższej Izby 
Kontroli Państwa jej uprawnienia przysłu-
gują Prezydium KRN, za pośrednictwem 
usytuowanego przy nim Biura Kontroli, 
powołanego ustawą z 11 września 1944 r. 
o radach narodowych4. 

W 1946 r. powstała Delegatura Biura 
Kontroli dla województwa lubelskie-
go. Następnie, od wejścia w życie usta-
wy konstytucyjnej z 1947 r.5, Biuro 

4 Dz.U. R. P. z 1946 r. nr 3 poz. 26.
5 Dz.U. nr 18 poz. 71, ze zm.

Kontroli usytuowane zostało przy Radzie 
Państwa, która przejęła kompeten-
cje Prezydium KRN. Siedziba Biura 
Kontroli do marca 1945 roku, tj. do prze-
prowadzki do Warszawy, mieściła się 
w Lublinie w dwóch pomieszczeniach 
gmachu PKWN, przy  ul. PKWN. 
Obecnie jest to siedziba Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, a ulica powró-
ciła do dawnej nazwy – Spokojna. W tym 
czasie w Biurze Kontroli zatrudnione 
były dwie osoby, dyrektor i inspektor, 
ze względu na „wyczerpanie materia-
łu ludzkiego przez resorty państwowe 
na Lubelszczyźnie”. 
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Siedziba Delegatury NIK w Lublinie przy ul. Okopowej 7.
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Reaktywowanie Najwyższej Izby Kon-
troli, zapowiadane w ustawie konsty-
tucyjnej z 1947 r., nastąpiło w 1949 r., 
kiedy Sejm Ustawodawczy, ustawą 
z 9 marca 1949 r.6 powołał Najwyższą 
Izbę Kon troli, która przejęła kompeten-
cje Biura Kontroli, jego agendy oraz ma-
jątek Skarbu Państwa przez nie użytko-
wany. W wyniku wejścia w życie tej usta-
wy, na mocy uchwały Rady Państwa 
z 5 sierpnia 1949 r. w sprawie wydania 
statutu organizacyjnego NIK7, utwo-
rzono 14 delegatur miejscowych, obej-
mujących właściwością obszar jednego 
województwa (w tym lubelską). 

Początki delegatury
Powstanie Delegatury NIK w Lublinie 
datuje się więc na 15 listopada 1949 r., 
tj. dzień wejścia w życie wspomnianej 
uchwały Rady Państwa. Ta względna nie-
zależność kontroli państwowej skończyła 
się 12 grudnia 1952 r., z chwilą likwida-
cji NIK i powołania w jej miejsce, usta-
wą z 22 listopada 1952 r.8, Ministerstwa 
Kontroli Państwowej (MKP), które prze-
jęło kompetencje NIK. Był to organ poza-
konstytucyjny, a jego głównym zadaniem 
stało się wzmocnienie kontroli rządowej 
nad realizacją planów gospodarczych 
oraz przestrzeganiem dyscypliny finanso-
wej. Naruszono tym samym zasadę nieza-
wisłości NIK od administracji i zależności 
jedynie od parlamentu. MKP tworzyły: 
gabinet ministra, departamenty i zespoły 

6 Dz.U. nr 13 poz. 74.
7 M.P. 1949.A-84,1030, Dz.U. nr 84 poz. 1030.
8 Dz.U. nr 47 poz. 316.
9 Dz.U. nr 52 poz. 341.
10 Dz.U. nr 61 poz. 330.

kontroli państwowej. Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 9 grudnia 1952 r.9 usta-
lono organizację i zakres działania tere-
nowych jednostek kontroli państwowej, 
którymi były terenowe grupy kontroli 
państwowej i specjalne grupy kontroli 
państwowej, przeprowadzające kontrole 
w szczególnie ważnych dla gospodarki na-
rodowej zakładach przemysłowych i na bu-
dowach. Terytorialny zakres działania te-
renowej grupy kontroli obejmował jedno 
lub dwa województwa. Na czele grup te-
renowych i specjalnych stali kierowni-
cy, powoływani przez Ministra Kontroli 
Państwowej i podlegli dyrektorom wła-
ściwych zespołów. Zarządzeniem nr 48 
Ministra Kontroli Państwowej z 29 lipca 
1955 r. powołano pełnomocników MKP. 
Ich zakres działania obejmował obszary 
poszczególnych województw. Powierzono 
im m.in. koordynowanie działalności grup 
terenowych, rozmieszczonych na obsza-
rze województwa oraz pełnienie nad-
zoru nad współpracą grup terenowych 
z innymi organami kontroli. W tym okre-
sie w Lublinie funkcjonowały terenowe 
grupy kontroli państwowej, specjalizu-
jące się w kontroli branż, np. przemysłu 
spożywczego. Grupy terenowe stanowiły 
komórki organizacyjne właściwych zespo-
łów kontroli państwowej (zlikwidowano 
delegatury miejscowe).

Nowelizacja Konstytucji PRL dopro-
wadziła do likwidacji MKP oraz uchwa-
lenia ustawy z 13 grudnia 1957 r. o NIK10. 
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Przywrócono podległość Izby Sejmowi, 
powrócono także do koncepcji delegatur 
terenowych, obejmujących zasięgiem ob-
szar danego województwa. Na podsta-
wie statutu Najwyższej Izby Kontroli11, 
nadanego uchwałą Rady Państwa 
z 5 maja 1958 r., w skład NIK wchodzi-
ło m.in. 18 delegatur, w tym delegatura 
w Lublinie, która przez 17 lat obejmowała 
swoją właściwością obszar województwa 
lubelskiego. Po zmianie podziału admini-
stracyjnego kraju i utworzeniu 49 woje-
wództw – uchwałą Rady Państwa z 31 maja 
1975 r. w sprawie zmiany statutu NIK12, 
delegatura objęła zakresem działania wo-
jewództwa: lubelskie, bialskopodlaskie, 
chełmskie i zamojskie. 

W art. 5 ust. 1 ustawy z 27 marca 1976 r. 
o NIK13 określono, że terenowymi organa-
mi NIK są okręgowe urzędy kontroli (ouk). 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z 14 kwietnia 1976 r.14, 27 maja 1976 r. 
utworzono 14 ouk, w tym w Lublinie, obej-
mujący zakresem działania województwa: 
chełmskie, lubelskie i zamojskie (woje-
wództwo bialskopodlaskie było objęte 
zakresem działania ouk w Białymstoku). 
Na podstawie art 21. ustawy z 27 marca 
1976 r. o NIK, pracownicy dotychczasowej 
NIK przeszli do pracy w Izbie, utworzo-
nej na podstawie tej ustawy; pracownicy 
zatrudnieni w dotychczasowych delega-
turach NIK podjęli pracę w ouk.

11 M. P. nr 37 poz. 209, ze zm.
12 M.P. nr17 poz. 108.
13 Dz.U. nr 12 poz. 66.
14 Dz.U. nr 20 poz. 127.
15 M. P. z 1981 r. nr 1, poz. 1.
16 Dz.U. nr 22 poz. 82, ze zm.
17 Dz.U. nr 14 poz. 90.

Stan taki trwał do 8 stycznia 1981 r., 
kiedy to uchwałą Rady Państwa z 17 grud-
nia 1980 r. w sprawie nadania statutu 
NIK15, wydaną na podstawie art. 12 ust. 2 
ustawy z 8 października 1980 r. o NIK16, 
utworzono 17 delegatur, w tym w Lublinie 
– dla województw: lubelskiego, bialsko-
podlaskiego, chełmskiego i zamojskiego. 

Organizacja i kadry lat 70. i 80.
W delegaturach nie wyodrębniono wydzia-
łów. Kierowali nimi dyrektorzy, który od-
powiadali za działalność całej jednostki, 
a zwłaszcza za prawidłowy przebieg kon-
troli, należytą realizację wyników, odpo-
wiednie przygotowanie do pracy i wypeł-
nianie obowiązków przez pracowników. 

Kadrę kontrolerską, również w lubel-
skiej delegaturze, wspomagali w latach  
1976–1980 inspektorzy-rzeczoznawcy 
oraz inspektorzy społeczni, powoływani 
do pracy w NIK na zasadach określonych 
w rozporządzeniu Pre zesa Rady Ministrów 
z 31 marca 1976 roku17. Stanowiło to specy-
ficzną formę poszerzenia i uspołecznienia 
działalności kontrolnej. Zakładano, że wie-
dza i doświadczenie inspektorów-rzeczo-
znawców pozwolą na szersze zbadanie 
i rozeznanie przez NIK trudnych kwestii 
społeczno-gospodarczych. Ponadto Izba 
mogła korzystać również z pomocy spe-
cjalistów lub biegłych. Praca inspektorów 
społecznych miała charakter dobrowolnej 
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działalności, nie wynikała – jak to miało 
miejsce w wypadku inspektorów-rze-
czoznawców – ze stosunku umownego 
pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. 
Prowadzona była po godzinach pracy za-
wodowej. Inspektor społeczny mógł pełnić 
funkcje w godzinach pracy jedynie za zgodą 
kierownika zatrudniającej go jednostki or-
ganizacyjnej. Inspektorzy nie otrzymywali 
wynagrodzenia za zlecane zadania, nato-
miast przyznawano im specjalne wyróż-
nienia za osiągnięcia w pracy, w tym na-
grody pieniężne.

Instytucja inspektorów społecznych 
była sztuczną koncepcją uspołeczniania 
kontroli Izby, z powodu m.in. dublowa-
nia działalności innych organów kontroli. 
Ustawa o NIK z 8 października 1980 r. 

zniosła instytucję inspektorów-rzeczo-
znawców i inspektorów społecznych, zo-
bowiązywała natomiast NIK do współpra-
cy z instytucjonalną kontrolą społeczną: 
komisjami rad narodowych, komitetami 
kontroli społecznej, związkami zawodo-
wymi, organizacjami społecznymi (art. 8 
ust. 1). Ponadto przepisy te upoważniały 
Izbę do powoływania dla potrzeb kontro-
li – w szerszym niż dotychczas zakresie  
– rzeczoznawców spośród pracowników 
ośrodków naukowo-badawczych, przed-
stawicieli stowarzyszeń zawodowych i in-
nych specjalistów (art. 24).

Przed pracownikami stawiano w latach 
siedemdziesiątych wymagania meryto-
ryczne, ideowe i etyczno-moralne. Warto 
jednak zauważyć, że o wymogu posiadania 
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Akty mianowania Jerzego Łukaszuka na kolejne stanowiska w Delegaturze NIK w Lublinie.
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przez kontrolera nieskazitelnego cha-
rakteru mówi dopiero ustawa z 1980 r. 
Inspektor przed rozpoczęciem kontroli 
i w jej trakcie obowiązany był współpraco-
wać z tzw. aktywem polityczno-społecz-
nym. Miało to doprowadzić do stworze-
nia warunków wzajemnego zrozumienia 
i życzliwości pomiędzy kontrolującym 
a pracownikami jednostki kontrolowa-
nej. Uważano, że pracownicy będą trak-
tować kontrolującego, który współpracuje 
z aktywem, jako sojusznika, kompetent-
nego partnera, który udzieli kolektywo-
wi pracowniczemu pomocy w usunię-
ciu stwierdzonych nieprawidłowości, 
a także ich przyczyn. Rzeczywiście, kon-
trolerzy pomagali usuwać przyczyny nie-
prawidłowości – nie bez powodu zaczę-
ło krążyć powiedzenie: „Przyszedł NIK, 
dyrektor znikł”. Przełamywaniu barier 
nieufności, jaką przejawia zwykle strona 
poddana kontroli wobec inspektora Izby, 
służyły zalecane i wykształcone w praktyce 
formy współpracy kontrolera z „aktywem 
polityczno-społecznym”. 

Podejmując czynności kontrolne in-
spektor był zobowiązany do nawiązania 
kontaktu z podstawową organizacją par-
tyjną jednostki kontrolowanej, a w sytu-
acjach tego wymagających – z właściwą 
instancją partyjną. Przed rozpoczęciem 
kontroli wypracowana została praktyka 
informowania o niej milicji obywatelskiej 
lub prokuratury. W trakcie przeprowa-
dzania czynności kontrolnych inspektor 
– w razie potrzeby – informował odnośne 

18 M. P. nr 10 poz. 83.
19 M. P. nr 2 poz. 7.
20 Dz.U. z 1995 nr 13 poz. 59

instancje partyjne o wynikach kontro-
li, a także zapraszał ich przedstawicieli 
do udziału w omawianiu projektu proto-
kołu kontroli z kierownikiem jednostki 
kontrolowanej. Kontrolerzy byli także zo-
bowiązani do współdziałania z organizacją 
związkową działającą w kontrolowanej jed-
nostce, m.in. przez wykorzystywanie uwag 
i spostrzeżeń, konsultowanie wniosków. 

Uchwałą Rady Państwa z 2 maja 1985 r., 
zmieniającą uchwałę w sprawie nadania sta-
tutu NIK18, dodano do niego § 6a w brzmie-
niu: „W skład delegatur NIK wchodzą 
wojewódzkie oddziały do spraw inspek-
cji robotniczo-chłopskiej”. Działalnością 
wojewódzkiego oddziału kierował wi-
cedyrektor delegatury. Przepis statutu 
o inspekcji robotniczo-chłopskiej stracił 
aktualność 1 stycznia 1990 r., na podsta-
wie uchwały Prezydium Sejmu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej z 7 listopada 
1989 r., zmieniającej uchwałę w sprawie 
nadania statutu NIK19. 

Diametralną zmianę w organizacji 
i działalności Najwyższej Izby Kontroli 
oraz jej delegatur zapoczątkowało wpro-
wadzenie ustawy z 23 grudnia 1994 r.20, 
odpowiadającej potrzebom demokratycz-
nego państwa prawnego i niezależnego na-
czelnego organu kontroli. 

Od 1 stycznia 1999 r. delegatura obej-
muje zakresem działania województwo lu-
belskie, utworzone z byłych województw: 
chełmskiego, lubelskiego i zamojskiego 
oraz części województw: bialskopodla-
skiego, siedleckiego oraz tarnobrzeskiego.
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Fot. Archiwum Delegatury NIK w Lublinie
Zdjęcie grupowe pracowników Delegatury NIK w Lublinie; pośrodku dyrektor delegatury Edward Lis, obok którego stoją wicedyrektorzy – Mo-
nika Tomaszewska (z lewej strony) oraz Ewa Antoniak, Lublin 16 kwietnia 2018 r.
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Delegatura we wspomnieniach 
byłych pracowników
Wspomnienia Adolfa Wolnego, wielolet-
niego wicedyrektora delegatury, dotyczące 
jego pracy w Najwyższej Izbie Kontroli, 
obejmują okres powojenny  do końca lat 
osiemdziesiątych; na emeryturę przeszedł 
w 1990 r. Pracę rozpoczął w październi-
ku 1954 r. (w okresie działalności MKP) 
i wkrótce został skierowany na kurs przy-
gotowawczy w Falentach koło Raszyna, 
który ukończył z drugą lokatą. Następnie 
otrzymał angaż do grupy terenowej prze-
mysłu spożywczego, która podlegała 
merytorycznie Zespołowi Przemysłu 
Spożywczego. Szefem administracyjnym 
terenowych grup w Lublinie, do które-
go zadań należało prowadzenie obsługi 
finansowo-administracyjnej wszystkich 
kontrolerów, był Grzegorz Wajskopf. Z za-
wodu krawiec, przedwojenny działacz ko-
munistyczny; siedział w więzieniu razem 
z Franciszkiem Jóźwiakiem, późniejszym 
ministrem Kontroli Państwowej, od któ-
rego otrzymał nominację na szefa tere-
nowych grup kontrolerskich w Lublinie. 
Uważany był za trzecią personę w wo-
jewództwie lubelskim, po I sekretarzu 
PZPR i szefie UB (co najlepiej świadczy 
o randze MKP). Nie znał się na pracy 
merytorycznej wykonywanej przez in-
spektorów, skupiał się więc na wymaga-
niu od pracowników właściwych postaw 
ideologicznych. 

W zamieszczonych w Internecie21, wspo-
mnieniach Jerzego Michała Żelaśkiewicza, 
długoletniego pracownika NIK, który był 

21 <http://www.fundacja-ppp.pl/images/pdf/nidzica1.pdf>

uczestnikiem drugiego z  kolei kursu 
w Falentach w czerwcu 1950 r., również po-
jawia się Grzegorz Wajskopf. Jerzy Żela-
śkiewicz przez cały okres trwania kursu 
zajmował miejsce obok niego w pierwszej 
ławce (Grze gorz Wajskopf na pierwszym 
kursie był zaopatrzeniowcem). Zwierzał się 
panu Że la śkie wiczowi, że w okresie między-
wojennym siedział w celi z komunistami, 
m.in. Fran ciszkiem Jóźwiakiem (prezesem 
NIK w latach 1949–1952), stąd jego udział 
w kursie, a po jego zakończeniu ma obiecane 
stanowisko dyrektorskie. Przy rozdaniu dy-
plomów ukończenia kursu i skierowań do po-
szczególnych jednostek Grzegorz Wajskopf 
został szefem Delegatury NIK w Lublinie. 

Adolf Wolny wspominał, że po przeło-
mie 1956 r. szefem (przewodniczącym) de-
legatury został Gustaw Widomski – ludo-
wiec, uprzednio zatrudniony jako kontro-
ler. Jego zastępcą był Stanisław Jakimiński 
(pełniący funkcje administracyjne). Obaj 
mieli wyższe wykształcenie. 

Delegatura zajmowała się kontrolą planu 
terenowego. Natomiast wielu inspekto-
rów było nadal zatrudnionych w tereno-
wych grupach kontroli planu centralne-
go (np. gór nictwo, hutnictwo, przemysł 
spożywczy itp.), merytorycznie podle-
głych zespołom branżowym. Gustaw 
Widomski był szefem kompetentnym, 
odpowiedzialnym i bardzo pracowitym. 
Przed osiągnięciem wieku emerytalnego 
zastąpił go Jan Kisielewicz, były wicewoje-
woda i kierownik ekonomiczny KW PZPR 
w Lublinie. Jako członek egzekutywy 
KW PZPR, często wbrew obowiązującym 
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zasadom procedury kontrolerskiej, nakła-
niał pracowników do szukania rozwiązań 
skracających kontrolę i pilnego przeka-
zywania ustaleń władzom partyjnym. 
Wśród pracowników dobrze były wów-
czas przyjęte uprawnienia do propono-
wania obligatoryjnych kar personalnych 
oraz wniosków o wytoczenie powództwa 
cywilnego (w celu naprawienia szkody), 
a później – nakładania kar pieniężnych, 
zatwierdzanych przez kolegium dzia-
łające w delegaturze. Sprawy były bar-
dzo sformalizowane. Na przełomie lat 
1980/1981 zobowiązano NIK do spraw-
dzenia, czy byli prominenci partyjni i ad-
ministracyjni nie wykorzystali pełnionych 
funkcji dla uzyskania osobistych korzyści. 
Na terenie województwa lubelskiego nie 
było głośnych afer z tym związanych, po-
mimo że inspektorzy kontrolowali to chęt-
nie i wnikliwie. Ponieważ ustalenia tych 
kontroli dotyczyły byłych prominentów 
i znajomych dyrektora delegatury, Jan 
Kisielewicz odsunął się od nadzorowa-
nia tych spraw, powierzając je zastępcom, 
którzy podpisywali wystąpienia. 

Następnym dyrektorem delegatury był 
Tadeusz Borszyński (sekretarz organi-
zacyjny KW PZPR w Lublinie). Na spo-
tkaniu z pracownikami, po przedsta-
wieniu go przez prezesa NIK Tadeusza 
Hupałowskiego stwierdził, że będzie „re-
alizował linię polityki partii”. Nie anga-
żował się w działalność merytoryczną 
delegatury, te sprawy powierzył swoim 
zastępcom, a sam reprezentował jed-
nostkę na zewnątrz. W tym okresie po-
wstała Inspekcja Robotniczo-Chłopska 
(IRCh). W poszczególnych wojewódz-
twach (lubelskie, chełmskie, zamojskie, 
bialskopodlaskie) zatrudniono odrębnych 

wicedyrektorów, którymi zostali byli pra-
cownicy KW PZPR. IRCh była tworem 
partii i podlegała jej wytycznym, ale finan-
sowanie Inspekcji i udzielanie pomocy me-
rytorycznej w stosowaniu procedury kon-
trolnej należało do zadań NIK. Kontrole 
były wykonywane głównie przez inspek-
torów społecznych, przygotowywanych 
do tej pracy na kilkugodzinnych szkole-
niach. Kontrole polegały głównie na oglę-
dzinach i dotyczyły nieporządku i innych 
tego typu spraw, nieistotnych dla funk-
cjonowania gospodarki. Przykładowo, 
jedna z licznych tego rodzaju kontroli 
polegała na sprawdzaniu na poszczegól-
nych przystankach PKS w województwie 
punktualności kursowania autobusów. 
Natomiast ranga tych kontroli była nie-
współmiernie wysoka do stwierdzonych 
ustaleń, ponieważ były to działania firmo-
wane przez partię. Odnosiło się wrażenie, 
że NIK jest przy IRCh, a nie odwrotnie. 

Okres lat dziewięćdziesiątych przedsta-
wiony został we wspomnieniach Edwarda 
Złomańczuka, zatrudnionego w delegatu-
rze w latach 1969–2002 na stanowiskach 
doradcy prawnego oraz wicedyrektora. 
W końcu 1990 r. po przejściu na rentę 
dyrektora Tadeusza Borszyńskiego, po-
wstała kwestia powołania nowego szefa 
delegatury. Edward Złomańczuk był 
zachęcany przez Czesława Bieleckiego 
– doradcę prezesa NIK do ubiegania się 
o to stanowisko. Ze względu na kłopoty 
zdrowotne Edward Złomańczuk nie zde-
cydował się na kandydowanie i zapropo-
nował Jerzego Woźniaka, doradcę eko-
nomicznego, odpowiedzialnego kontrole-
ra. Kandydat uzyskał akceptację prezesa 
Waleriana Pańki i 1 listopada 1991 r. zo-
stał powołany na stanowisko dyrektora. 
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Istotną nowością w działalności delega-
tury były organizowane przez Jerzego 
Woźniaka konferencje prasowe, na któ-
rych prezentowano wyniki kontroli. 
Efektywne wyniki pracy spowodowały, 
że w rankingu jednostek organizacyjnych 
NIK delegatura lubelska uzyskiwała wy-
soką lokatę. Na naradach dyrektorów 
w Ośrodku Szkoleniowym w Goławicach 
często podkreślano dobre wyniki jednost-
ki. Efektem tego było powołanie Jerzego 
Woźniaka, za kadencji prezesa Janusza 
Wojciechowskiego, na członka Kolegium 
NIK, jako jedynego przedstawiciela de-
legatur, co było niewątpliwie powodem 
satysfakcji dla wszystkich jej pracowni-
ków. Delegatura została również wyróż-
niona przez powierzenie jej roli gospoda-
rza wizyty delegacji naczelnych organów 
kontroli (NOK) z Portugalii, Białorusi 
i Chińskiej Republiki Ludowej. W ramach 
rewizyty dyrektor Jerzy Woźniak gościł 
w Portugalii. Do Chin z powodu choro-
by i przedwczesnej śmierci w 1999 r. już 
nie pojechał.

Siedziba 
Pierwsza siedziba delegatury mieściła się 
w gmachu przy obecnej ulicy Spokojnej 
(dziś siedziba urzędu wojewódzkiego), na-
tomiast mieszkańcom Lublina NIK koja-
rzy się z gmachem przy ulicy Okopowej 7, 
będącym własnością Skarbu Państwa, 
którym delegatura zarządza. Kamienica 
pod tym adresem została wybudowana 
w latach 1929–1933 i była własnością 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie 
(IP-H), która zajmowała budynek do wy-
buchu wojny. W 1940 r. siedziba IP-H 
została przejęta przez wydział lasów 
urzędu gubernatora dystryktu. W lipcu 

1944 r. lubelscy leśnicy zajęli i zabezpie-
czyli gmach, archiwa oraz urządzenia 
okupacyjnej niemieckiej dyrekcji lasów. 
Na podstawie „tymczasowego upoważ-
nienia” Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Lublinie, 1 sierpnia 1944 r. rozpoczęła 
funkcjonowanie Lubelska Dyrekcja Lasów 
Państwowych (LDLP), która zajmowała 
gmach do 1 grudnia 1951 r., później dzia-
łało tu kilka instytucji. 

Kamienica od 15 czerwca 1955 r. zo-
stała siedzibą Terenowej Grupy Kontroli 
Państwowej Obrotu Towarowego – Mini-
sterstwa Kontroli Państwowej, a od 25 sty-
cznia 1958 r. – Delegatury NIK w Lu blinie. 
Według stanu na 27 lutego 1969 r. budy-
nek był użytkowany przez: NIK (II pię-
tro), Związek Zawodowy Pracowników 
Handlu (I piętro), Wydawnictwo Lubelskie 
(I piętro), Państwową Inspekcję Handlową 
(parter); w okresie od 27 września 1980 r. 
do lutego 1981 r. w gmachu mieściła się 
siedziba Regionu Środkowo-Wschodniego 
NSZZ „Solidarność”;

Twórcą projektu budynku był Jerzy Sien-
nicki, który w 1910 r. ukończył Wydział 
Inżynierii Lądowej na Politechnice w Karl-
sruhe w Niemczech, z tytułem inżyniera 
budownictwa, a w 1913 r. otrzymał tytuł 
inżyniera-architekta na Wydziale Archi-
tektonicznym Politechniki Warszaw skiej. 
Wśród prac J. Siennickiego były: projekt 
rozbudowy gmachu Poczty Głównej w Lu-
blinie, projekt budynków mieszkalnych 
i zagospodarowania przestrzennego Za-
mościa, projekt budynków portów lotni-
czych na Okęciu oraz w Poznaniu, Gdań-
sku i Wrocławiu.

Adolf Wolny i Edward Złomańczuk ko-
jarzyli wcześniejsze lata pracy z ciasnymi, 
siermiężnymi pomieszczeniami i meblami 
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biurowymi sprzed 1939 r. Nie było żad-
nych urządzeń ułatwiających pracę, a do-
kumenty kopiowano na jedynym, często 
zawodnym spirytusowym powielaczu. 

Budynek był kilka razy remontowany. 
W 2002 r. nadbudowano czwartą kondy-
gnację, co zaradziło ciasnocie i niefunk-
cjonalności pomieszczeń biurowych, wy-
odrębniono duże pomieszczenie na salę 
konferencyjną, zainstalowano klimaty-
zację. Uroczyste otwarcie nowej kondy-
gnacji odbyło się 3 grudnia 2002 r.; wzięli 
w nim udział m.in.: abp Józef Życiński, 
prezes NIK Mirosław Sekuła oraz wi-
ceprezesi Zbigniew Wesołowski i Piotr 
Kownacki.

W latach 2016–2017 przeprowadzono 
gruntowną modernizację budynku dele-
gatury. Uciążliwe dla pracowników roboty 
budowlane zostały ostatecznie odebra-
ne 22 września 2017 r., a od październi-
ka do grudnia 2017 r. wykonano jeszcze 
remont i malowanie elewacji. W planach 

jest przebudowa przejazdu bramowego 
oraz wymiana mebli.

W uroczystości symbolicznego zakoń-
czenia modernizacji, która miała miejsce 
13 lutego 2018 r., udział wzięli prezes NIK 
Krzysztof Kwiatkowski oraz dyrektor ge-
neralny Andrzej Styczeń, a także przed-
stawiciele wykonawców.

Kadry
Stanowisko szefa delegatury zajmo-
wali dotychczas: Grzegorz Wajskopf 
(1950–1956), Gustaw Widomski (od IV 
kwartału 1956 r. do lat 60.), Jan Kisielewicz 
(lata 60. do grudnia 1985 r.), Tadeusz 
Borszyński (od stycznia 1986 r. do grud-
nia 1990 r.), Adolf Wolny p.o. (od stycz-
nia 1991 r. do 30 września 1991 r.), Jerzy 
Woźniak (od 1 października 1991  r. 
do 20 marca 1999 r.), Edward Złomańczuk 
p.o. (od 2 lipca 1998 r. do 30 listopada 
1999 r.), Andrzej Borowski (od 1 grud-
nia 1999 r. do 31 maja 2000 r.), Maria 
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13 lutego 2018 r. Delegatura NIK w Lublinie gościła prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego (przema-
wia) oraz dyrektora generalnego Andrzeja Stycznia (drugi z lewej); dyrektor delegatury Edward Lis 
(trzeci od lewej).
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Zacharczuk-Kakietek p.o. (od 25 kwiet-
nia 2000 r. do 31 sierpnia 2000 r.), Marian 
Cichosz (od 1 września 2000 r. do 28 li-
stopada 2007 r.), Stanisław Borowiec 
p.o. (od grudnia 2007 r. do lipca 2008 r.), 
Marek Bieńkowski p.o. (od sierpnia 2008 r. 
do 8 lutego 2009 r.), Adam Pęzioł (od 9 lu-
tego 2009 r. do 17 października 2013 r.).

Obecnie dyrektorem delegatury22 
(od 18 pa ździernika 2013 r.) jest Edward 
Lis, a wspierają go wicedyrektorzy: Monika 
Toma szewska oraz Ewa Antoniak.

W  delegaturze zatrudnionych jest 
47 osób, w tym 41 pracowników nadzo-
rujących i wykonujących czynności kon-
trolne (członkowie dyrekcji – 3, doradcy 
– 9, pracownicy wykonujący czynności 
kontrolne – 29) oraz 6 pracowników ad-
ministracyjnych. 

22 W lutym 2019 r.

Delegatura zapewnia stabilizację zawo-
dową, pracownicy wiążą się z nią na długie 
lata. Odchodzą dopiero w związku z osią-
gnięciem wieku emerytalnego. Od 2015 r. 
na emeryturę odeszło 12 osób. 

Warto podkreślić, że niektórzy byli 
i obecni pracownicy pełnili różne funkcje 
publiczne. Elżbieta Kruk była posłanką 
na Sejm pięciu kadencji (od 2001 r.), prze-
wodniczącą Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji w latach 2006–2007, Wojciech 
Kutyła został 26 kwietnia 2012 r. wice-
prezesem NIK, wcześniej był dyrektorem 
generalnym w Ministerstwie Zdrowia; 
Dariusz Rogowski pełnił funkcję podse-
kretarza stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki w okresie od 10 lipca 2017 r. 
do 21 marca 2018 r., a Edward Szempruch 
był zastępcą prezydenta Lublina w okresie 
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Grupowe zdjęcie pracowników delegatury wykonane 5 grudnia 2005 r. W tym czasie jednostką 
kierował Marian Cichosz (siedzi czwarty od lewej).
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od grudnia 2002 r. do października 
2004 r. 

Przez kilkadziesiąt lat działalności 
delegatury uzbierało się sporo anegdot. 
Według jednej z nich, w I półroczu 2001 r. 
jeden z kontrolerów był świadkiem próby 
wręczenia łapówki. Kontrolował wówczas 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Lublinie. Do egzaminatora przyszedł 
(z kopertą) kursant, dla którego obec-
ność postronnej osoby nie stanowiła pro-
blemu. Ponieważ sytuacja miała miejsce 
w obecności kontrolera, egzaminatorowi 
nie pozostało nic innego, jak tylko zgłosić 
do prokuratury zawiadomienie o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa.

W ostatnich latach tradycją stało się składa-
nie kwiatów dla uczczenia kolejnych rocznic: 
Święta Konstytucji 3 maja, Narodowego Święta 

Niepodległości, powołania NIK,  Powstania 
Warszawskiego, Narodowego Dnia Pa mięci 
Żołnierzy Wyklętych.

Zwyczajem stało się też organizowanie 
spotkań świątecznych (wigilijnych oraz 
wielkanocnych), ostatnio także z udziałem 
emerytowanych pracowników. W miłej, 
świątecznej atmosferze jest okazja do zło-
żenia sobie życzeń świątecznych i wspo-
minania.

Pracownicy od kilkunastu lat mają moż-
liwość uczestniczenia w różnego rodzaju 
formach wspólnego wypoczynku, zabawy, 
co z jednej strony pozwala oderwać się 
od codziennych, niełatwych obowiązków, 
a z drugiej strony ma niebagatelne znacze-
nie integracyjne. 

Do  najważniejszych, wypracowa-
nych form takiego wypoczynku należą 
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Spotkanie obecnego kierownictwa delegatury z emerytowanymi dyrektorami: Adolfem Wolnym 
i Edwardem Złomańczukiem; od lewej: Ewa Antoniak, wicedyrektor, Edward Lis, dyrektor, Edward 
Złomańczuk, Adolf Wolny, Monika Tomaszewska, wicedyrektor, Lublin, 15 kwietnia 2015 r.
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m.in.: objazdowe i pobytowe wycieczki: 
Praga, Wiedeń, Lwów, Wilno, Za ko pa ne, 
Szczawnica; piesze wycieczki górskie: Ta-
try, Bieszczady; spływy kajakowe na Roz-
toczu; zabawy andrzejkowe – zorganizo-
wane m.in. w Muzeum Wsi Lubelskiej; 
wspólne wyjścia do kina, teatru. Każdy 
z pracowników ma sposobność zapropo-
nowania innej formy wypoczynku.

Wzięcie udziału w imprezach kultural-
nych jest proponowane pracownikom czę-
sto przy okazji zajęć czysto służbowych, 
szczególnie wyjazdowych. Przykładowo, 
w kwietniu 2017 r. odbyło się szkolenie 
z zakresu procedury kontrolnej i rachun-
kowości oraz narada pracownicza dla pra-
cowników delegatury, zorganizowane 
w Ośrodku Szkoleniowym w Goławicach, 
połączone z wieczorną wizytą w jednym 
z warszawskich teatrów.

Ponadto dla pracowników organizowano 
kuligi, kursy doskonalenia jazdy samocho-
dem w warunkach zimowych i inne formy 
aktywnego i wspólnego spędzania wolne-
go czasu. 

Do nowych form działań integracyjnych 
z pewnością należy zaliczyć część prak-
tyczną szkolenia z zakresu obrony cywilnej, 
polegającą na strzelaniu z broni krótkiej 
i długiej. Pierwsze miało miejsce w listopa-
dzie 2016 r. na strzelnicy LOK w Bychawie. 
Najlepsi strzelcy zostali uhonorowani me-
dalami i dyplomami. „Sokolim okiem” po-
pisali się zwłaszcza: Dariusz Barej, Wojciech 
Szukała oraz Marek Dałek, a wśród pań 
– Ewa Kulik.

Niektórzy pracownicy, prywatnie upra-
wiający sport, biorą udział w zawodach or-
ganizowanych przez NIK, rozsławiając swoją 
jednostkę. Jednym z nich jest Szczepan 
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Uczestnicy wycieczki do Pragi i Wiednia zorganizowanej w okresie od 7 do 10 czerwca 2017 r.;  
na zdjęciu przed Pałacem Schönbrunn w stolicy Austrii.
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Olejnik, który we wrześniu 2017 r., na XII 
Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Prezesa 
NIK, został podwójnym mistrzem: w kate-
gorii „Open” oraz w grze podwójnej. 

Wśród pracowników delegatury szcze-
gólnie lubiana jest miejscowość Kalnica 
w Bieszczadach. Było to, jak dotychczas, 
jedyne miejsce, do którego wycieczki zor-
ganizowano czterokrotnie (2006, 2007, 
2008, 2016). Na chętnych czekały wspa-
niałe krajobrazy oraz miejscowości owiane 
nutką tajemnicy, takie jak Sanok, Lesko, 
Ustrzyki Górne, Solina, Baligród, a szcze-
gólnie Cisna. Chętni i wytrwali mogli 
wędrować Połoniną Wetlińską, Połoniną 
Caryńską oraz zaliczać kolejne szczyty 
Bieszczad, w tym najwyższą Tarnicę.

Podobnie długą tradycję mają także spły-
wy kajakowe. Dla pracowników dele-
gatury zorganizowano już pięć imprez 
tego typu (wszystkie na Roztoczu): Wieprz 
2011 (Bondyrz – Guciów); Wieprz 2014 

(m.in. trasa Hutki – Guciów); Wieprz 2015 
(m.in. Szczebrzeszyn – Nielisz); Tanew 
2016; Tanew 2017.

Akcje charytatywne
Od 2015 r. pracownicy delegatury biorą 
udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Pomocy 
udzielono dotychczas kilku najbardziej po-
trzebującym osobom kupując im odzież, 
laptop, pościel, urządzenia AGD, środki 
czystości i wózek inwalidzki. 

Pracownicy delegatury włączali się rów-
nież kilkakrotnie w akcję „Rodacy bohate-
rom”, rozpoczętą w 2009 r. Z okazji świąt 
obdarowują paczkami polskich kombatan-
tów mieszkających na naszych dawnych 
Kresach. 

W czerwcu 2005 r., w trakcie wycieczki 
do Wilna, pracownicy delegatury zwróci-
li się do przewodnika Andrzeja Pukszto, 
wykładowcy historii na Uniwersytecie 
Wileńskim, o wskazanie polskiej szkoły 
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Krzysztof Kępa, doradca ekonomiczny, w trakcie odbywania części praktycznej szkolenia z zakresu 
obrony cywilnej, przeprowadzonego 25 listopada 2016 r. na strzelnicy LOK w Bychawie.



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 187 

Delegatura NIK w Lublinie

wymagającej pomocy. Wybór padł na za-
łożoną w 1936 r. Szkołę Podstawową 
w Pikieliszkach, w której znajdowała się 
letnia rezydencja Józefa Piłsudskiego. 
W 2006 r. przeprowadzono dla niej zbiórkę 
pieniędzy i darów wśród pracowników dele-
gatury, dzięki której zebrano książki, zestaw 
komputerowy i pieniądze, przeznaczone na-
stępnie na sprzęt komputerowy i sportowy. 
W styczniu 2007 r. dwaj pracownicy dele-
gatury – Jerzy Bielak oraz Jacek Kaczmarek, 
za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska” Oddział w Lublinie, przekaza-
li szkole zebrane dary, uzupełnione o wy-
cofane z użytkowania w delegaturze, ale 
sprawne komputery i monitory.

W grudniu 2008 r. powtórzono akcję 
zbiórki książek. Dariuszowi Wasi lew-
skiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawo-
wej w Pikieliszkach przekazali je Marek 

Bieńkowski – p.o. dyrektora delegatury 
oraz Jerzy Bielak. Ponadto, jak poprzed-
nio, przekazano wycofany z użytkowania 
sprawny sprzęt, w celu utworzenia w szkole 
sieci komputerowej. Wszystkim uczniom 
oraz gronu pedagogicznemu wręczono świą-
teczne upominki. Przedstawiciele delega-
tury odwiedzili też polską Szkołę Podsta-
wową w Starych Trokach (które w latach 
1321–1323 były stolicą Litwy) i przekazali 
dyrektorowi Romualdowi Grzybowskiemu 
płyty CD z polskimi kolędami oraz kalen-
darze ze zdjęciami Lublina dla wszystkich 
uczniów.

Działalność kontrolna
Ze wspomnień Edwarda Złomańczuka 
wynika, że okres pełnienia funkcji dy-
rektora przez Jerzego Woźniaka był po-
myślny dla delegatury. Dyrektor dał się 
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Edward Lis, dyrektor delegatury, w trakcie wspinaczki w górach podczas wycieczki do Zakopanego,  
zorganizowanej od 1 do 4 października 2015 r.
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poznać jako sprawny szef i dobry orga-
nizator. W tym czasie przeprowadzono 
wiele ważnych i efektywnych kontroli, 
m.in. I Banku Komercyjnego w Lublinie 
(tzw. banku Bogatina), spółki „Kamex”, 
terminalu w Koroszczynie, inspekcji cel-
nej oraz farmaceutycznej. 

Budowa terminala granicznego

Na uwagę zasługuje zwłaszcza kontrola 
Terminalu Samochodowego Koroszczyn 
(TSK), przeprowadzona przez delegatu-
rę na wniosek Prezesa Rady Ministrów, 
w ramach kontroli realizacji inwestycji 
centralnych w 1998 r. Zadanie kontrole-
rów polegało m.in. na ustaleniu przyczyn 
i okoliczności zlokalizowania obiektów bu-
dowanych na potrzeby służb kontroli gra-
nicznych w odległości około 5 km od dro-
gowego przejścia granicznego Kukuryki- 
-Kozłowiczy, położonego na granicy mię-
dzy Polską a Białorusią. Najtrudniejszym 
za daniem było jednak sformułowanie 
oceny – której od NIK domagał się i par-
lament, i rząd, i media – o możliwości 
dokonywania odpraw granicznych i cel-
nych w Koroszczynie. Przed wskazaniem 
lokalizacyjnym dla realizacji tej inwesty-
cji, udzielonym w 1993 r. przez Centralny 
Urząd Planowania, wbrew obowiązującym 
przepisom o planowaniu przestrzennym, 
nie zasięgnięto opinii organów Straży 
Granicznej (SG) i organów administra-
cji celnej. Ostateczną decyzję w 1994 r. 
wydał z upoważnienia wojewody bialskopo-
dlaskiego dyrektor Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Wojewódzkiego 
w Białej Podlaskiej. Położenie części służ-
bowej terminalu w odległości około 5 km 
od granicy, poza zasięgiem terytorial-
nym drogowego przejścia granicznego 

w Kukurykach, było już w lipcu 1996 r. 
powodem podjęcia przez organy SG de-
cyzji o nieprzenoszeniu na teren TSK od-
praw granicznych. Lokalizacja terminalu 
była również w drugiej połowie 1998 r. 
jedną z przyczyn odmowy przez organy 
celne przeniesienia granicznych odpraw 
celnych na teren TSK. Na domiar złego, 
ze względu na trudne warunki technicz-
ne, na terenie DPG w Kukurykach do-
konywane były wyłącznie odprawy celne 
związane z przywozem do Polski, nato-
miast kontrola celna i odprawy wywozo-
we były dokonywane przez polskich funk-
cjonariuszy celnych w Kozłowiczy na te-
rytorium Republiki Białoruś, niezgodnie 
z art. 6 § 1 Kodeksu celnego. W okresie 
od grudnia 1992 r. do maja 1998 r. odpra-
wy celne przeprowadzone przez polskich 
funkcjonariuszy w Kozłowiczy na Białorusi 
odbywały się wspólnie z białoruskimi służ-
bami granicznymi i celnymi. Natomiast 
od czerwca 1998 r. odbywały się bez udzia-
łu białoruskich służb celnych, które prze-
niosły miejsce dokonywania swoich kontroli 
granicznych do terminalu GAP-1, odda-
lonego około 8 km od granicy. Powyższy 
stan, oprócz naruszania przepisów Kodeksu 
celnego, istotnie zagrażał bezpieczeństwu 
prowadzenia czynności oraz utrudniał 
nadzór nad pracą polskich funkcjonariu-
szy celnych i zwiększał potencjalne za-
grożenie wystąpienia przestępstw. Stan 
techniczny budynków, budowli i urządzeń 
w DPG Kukuryki nie stwarzał służbom 
granicznym odpowiednich warunków 
do przeprowadzania skutecznych badań. 
Oględziny w trakcie kontroli NIK wykazały 
w szczególności, że funkcjonariusze celni 
nie mają możliwości prowadzenia pełnej 
rewizji celnej środków transportowych 
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i przewożonych towarów, m.in. z uwagi 
na brak ramp rozładunkowych. Kontrola 
trwała od listopada 1998 r. do końca lute-
go 1999 r. i zarówno do treści protokołów 
kontroli, jak i wystąpień pokontrolnych 
nie było zastrzeżeń. Odnosiło się wra-
żenie, że wszyscy są zadowoleni z wyni-
ków naszej kontroli, włącznie z odwoła-
nym w tym okresie prezesem Głównego 
Urzędu Ceł (GUC). W wyniku badań kon-
trolnych ustalono wiele nieprawidłowości, 
w tym finansowych. Negatywnie oceniono 
przygotowania do realizacji budowy części 
budżetowej Terminalu Samochodowego 
Koroszczyn oraz umów i porozumień za-
wartych przez wojewodów bialskopodla-
skich w imieniu Skarbu Państwa z inwe-
storem części komercyjnej terminalu. 
Stwierdzono jednocześnie, że negatywna 
ocena nie powinna powodować kwestiono-
wania przydatności tych obiektów dla służb 
kontroli granicznych, o ile zrealizowane 
zostaną wnioski dotyczące zwiększenia 
szczelności systemu ewidencji i kontroli 
ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdża-
jących z Polski oraz wnioski GUC odnoszą-
ce się do kontroli dostępu i przemieszcza-
nia się osób w obiektach i na terenie TSK. 

Delegatura zwróciła się do właściwych or-
ganów administracji rządowej z wnioskami 
o rozważenie możliwości i ocenę warunków 
uruchomienia terminalu w Koroszczynie 
na potrzeby służb kontroli granicznych. 
Można więc śmiało powiedzieć, że kon-
trola przyczyniła się do otwarcia termi-
nalu, co miało miejsce jeszcze w 1999 r. 
Kontrolą objęto Zarząd Drogowych Przejść 
Granicznych w Białej Podlaskiej (ZDPG) 
– inwestora bezpośredniego prowadzące-
go w imieniu wojewody bialskopodlaskie-
go budowę części budżetowej Terminalu 

Samochodowego w  Koroszczynie; 
do 31 grudnia 1998 r. gospodarstwo po-
mocnicze Urzędu Wojewódzkiego w Białej 
Podlaskiej oraz Przedsiębiorstwo Usług 
Inwestycyjnych w Białej Podlaskiej (PUI) 
– inwestora zastępczego zadania inwesty-
cyjnego, na podstawie umowy powierniczej 
zawartej z ZDPG. 

Ochrona Bugu 
przed zanieczyszczeniami

Szczególnie ważną kontrolę o międzynaro-
dowym charakterze przeprowadzono w lu-
belskiej delegaturze w 2015 r. Dotyczyła 
ochrony rzeki Bug przed zanieczyszczenia-
mi, które pochodzą z terenów trzech państw 
i przedostają się do Zalewu Zegrzyńskiego 
i dalej – do południowego Bałtyku.

Trzeba zaznaczyć, że pierwsza poświęco-
na temu międzynarodowa kontrola – rów-
nież zainicjowana i koordynowana przez 
Dele gaturę NIK w Lublinie – zakończyła 
się w 2006 r. W jej wyniku sformułowano 
wnioski, których realizacja miała doprowa-
dzić do poprawy jakości wody w rzece i jej 
dopływach. Z uwagi na znaczenie tego pro-
blemu dla ludności oraz potrzebę wdro-
żenia ramowej dy rektywy wodnej UE, 
Najwyższa Izba Kon troli oraz Izba Obra-
chunkowa Ukrainy wystąpiły w 2013 r. 
z inicjatywą przeprowadzenia kontroli 
sprawdzającej. Dołączył do nich Komitet 
Kontroli Państwowej Republiki Białorusi.

Przeprowadzone w każdym z trzech 
państw czynności wykazały, że choć 
po 2006 r. poszczególne administracje 
podjęły pewne działania i opracowały sze-
reg wstępnych dokumentów, to z powodu 
braku koordynacji, długiego procesu po-
dejmowania decyzji, braku niezbędnych 
funduszy i niewystarczającej współpracy 
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międzynarodowej, niewiele z tego wyni-
kło. Jakość wody nie uległa od 2006 r. 
znaczącej poprawie, a działania organów 
i instytucji państwa były w tej sprawie 
znikome, wręcz iluzoryczne i niesku-
teczne. Kontrolerzy wytknęli admini-
stracjom swoich państw, że nie uzgod-
niono przede wszystkim trójstronnych 
dokumentów dotyczących współpracy, 
w celu zarządzania zasobami wodnymi 
zlewni rzeki Bug i ich ochrony; nie ujed-
nolicono i nie wdrożono zintegrowanych 
systemów i programów monitorowania 
i oceny jakości wód; nie uregulowa-
no wielu kwestii z zakresu współpracy 
międzynarodowej. NOK Polski, Białorusi 
i Ukrainy wezwały władze krajowe, aby 
pozyskały fundusze wystarczające do roz-
wiązania międzynarodowego problemu 

zagrożenia ekologicznego w zlewni Bugu. 
Zdecydowały też o kontynuowaniu 
współpracy kontrolnej na rzecz popra-
wy czystości tej rzeki. 

Wyniki i wnioski z tej kontroli pozwoliły 
Delegaturze NIK w Lublinie sformułować 
koncepcję rozwiązania problemu; zaakcep-
tował ją prezes Krzysztof Kwiatkowski. 
Polega ona na:
1. Powołaniu – pod auspicjami Komisji 
Europejskiej – grupy eksperckiej, któ-
rej zadaniem byłaby ocena efektywności 
dotychczasowych przedsięwzięć na rzecz 
poprawy jakości wód obwodu lwowskiego 
oraz identyfikacja realnych potrzeb strony 
ukraińskiej.
2. Zainicjowaniu specjalnego projektu Unii 
Europejskiej, realizowanego według mo-
delu sprawdzonego przy usuwania skutków 
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Uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Delegaturę NIK w Lublinie 21 kwietnia 2016 r. 
w Dworku Kościuszków, dotyczącej równoległej, sprawdzającej kontroli koordynowanej „Ochrona 
wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami”, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, 
Izbę Obrachunkową Ukrainy i Komitet Kontroli Państwowej Republiki Białorusi. 
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awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. 
W tym przypadku, zapewniając mon-
taż finansowy projektu, Unia zapew-
niłaby też jego realizację przez specjal-
nie w tym celu wyłonione konsorcjum. 
Celem projektu powinna być gruntowna 
modernizacja systemu oczyszczania ście-
ków Lwowa i okręgu lwowskiego, odpro-
wadzanych do Bugu.

Koncepcja spotkała się z uznaniem sze-
fów NOK Białorusi i Ukrainy. Stała się też 
podstawą sformułowania w komunikacie 
wspólnego stanowiska. Zaznaczono w nim, 
że władze Białorusi, Polski i Ukrainy po-
winny podjąć wysiłki, aby pozyskać fun-
dusze na rozwiązanie tego problemu eko-
logicznego. 

Delegatura była gospodarzem konfe-
rencji zorganizowanej 21 kwietnia 2016 r. 
w Dworku Kościuszków, na terenie Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie, podczas któ-
rej omówiono wyniki międzynarodowej, 
równoległej sprawdzającej kontroli koordy-
nowanej „Ochrona wód zlewni rzeki Bug 
przed zanieczyszczeniami”, przeprowadzo-
nej przez Najwyższą Izbę Kontroli, Izbę 
Obrachunkową Ukrainy i Komitet Kontroli 
Państwowej Republiki Białorusi. Zakończyło 
ją podpisanie komunikatu przez prezesa NIK 
Krzysztofa Kwiatkowskiego, pierwszego 
wiceprzewodniczącego Komitetu Kontroli 
Państwowej Białorusi Ivana Romanovicha 
oraz Romana Maguta – szefa Izby Obra-
chunkowej Ukrainy, która koordynowała 
kontrole, przeprowadzane w poszczególnych 
krajach. Przebywający z wizytą w siedzibie 
NIK w Warszawie w lutym 2017 r. prezes 

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
– Claus Heiner Lehne, zapoznawszy się 
z wynikami tej kontroli docenił przedsta-
wioną przez NIK koncepcję organizacyj-
no-finansowego rozwiązania problemu 
oraz zobowiązał się do zarekomendowa-
nia jej Komisji Europejskiej. W kwietniu 
2017 r. odbyło się w Rzymie spotkanie grupy 
roboczej EUROSAI ds. kontroli funduszy 
na rzecz kataklizmów i katastrof, na którym 
uczestnicy kontroli oficjalnie podpisali ra-
port końcowy.

Podsumowanie
W artykule w skrócie przedstawiono naj-
ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia delega-
tury w ostatnich siedemdziesięciu latach, 
na tle funkcjonowania kontroli państwo-
wej w Polsce. Działalność kontrolna, dzię-
ki wiedzy, doświadczeniu i zaangażowa-
niu dyrekcji oraz pracowników pozostaje 
nie tylko najważniejszą, ale i mocną stroną 
delegatury. Poszerzyły się formy integracji 
załogi, szczególnie istotne w sytuacji zmian 
kadrowych, będących przede wszystkim 
skutkiem odchodzenia starszych pracow-
ników na emeryturę. Znacznie pogłębił się 
także udział pracowników w życiu spo-
łecznym, przez m.in. wspólne świętowa-
nie kolejnych ważnych dla naszego kraju 
i Izby rocznic oraz uczestnictwo w akcjach 
mających przynieść realną pomoc potrze-
bującym.

MAREK RACZKOWSKI
Delegatura NIK w Lublinie





Delegatura NIK w Łodzi
Po II wojnie światowej utworzono Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi, 
obejmującą właściwością terytorialną ziemie: łódzką, piotrkowską, skierniewic-
ką i sieradzką. W krótkim czasie ze skromnej kadrowo i organizacyjnie jednostki 
stała się jedną z największych w kraju. Dziś w budynku przy ul. Kilińskiego 210 
inicjowane są kontrole o znaczeniu regionalnym i ogólnopolskim. W odróżnieniu 
od spraw aktualnych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, związanych z charakte-
rystycznym dla regionu przemysłem lekkim, obecnie jednostka podejmuje wiele 
kontroli, których tematyka jest znakiem naszych czasów, począwszy od ekranów 
akustycznych przy autostradach, a skończywszy na suplementach diety i dodat-
kach do żywności.
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z poszanowaniem tradycji
GRAŻYNA TUZIKIEWICZ-GNITECKA Z ZESPOŁEM

Historia Delegatury Najwyższej Izby  
Kon troli w Łodzi została już wcześniej 
dobrze zbadana i opisana1. W związku 
z tym ograniczymy się do przedstawie-
nia jedynie podstawowych informacji, 
bo warto jednak, przy okazji stulecia Izby, 
przypomnieć niektóre, dziś już zazwyczaj 
zapomniane fakty.

Historia łódzkiej delegatury, począt-
kowo jako delegatury Biura Kontroli, 
rozpoczęła się w pierwszych latach po-
wojennych. Najwcześniejsze zapisy ar-
chiwalne pochodzą z 1947 r., a są nimi 
kwartalne plany pracy na 1948 r., obej-
mujące kontrole w różnych podmiotach 
szeroko rozumianego sektora publicznego. 

1 Zob. M. Rychter-Wojtczak: Delegatura�Najwyższej�Izby�Kontroli�w�Łodzi�–�od�zakończenia�II�wojny�świato-
wej�do�czasów�teraźniejszych, „Kontrola Państwowa” nr 4/2004, s. 175-187. Autorka sięgnęła do zasobów 
archiwalnych Archiwum Państwowego w Łodzi oraz wspomnień pracowników. W dalszej części niniejszego 
artykułu szeroko korzystamy z tego interesującego opracowania. Niniejszy artykuł, pod kierunkiem Grażyny 
Tuzikiewicz-Gniteckiej, wicedyrektor Delegatury NIK w Łodzi, przygotował zespół: dr Wojciech Robaczyński, 
doradca prawny, Anna Obierzałek-Migdał, em. doradca prawny, Zofia Kotynia, doradca techniczny, Janusz 
Rzepecki, doradca ekonomiczny

2 Idem, s. 179 i nast.

W 1949 r. przywrócono przedwojenną 
nazwę Najwyższej Izby Kontroli, jed-
nak już w tamtym okresie zaznaczyły 
się pierwsze sygnały wykorzystywania 
NIK w walce ideologicznej2.

Początki delegatury nie były spektaku-
larne, zwłaszcza że w pierwszym okresie 
zatrudnionych było zaledwie dwóch kon-
trolerów. Stan kadrowy delegatury po-
większał się jednak w dość szybkim tempie, 
w 1948 r. zatrudniano kilkanaście osób, 
w 1949 r. pracowało już 18 inspektorów, 
zaś w 1950 r. – 27. Pociągnęło to za sobą 
zmiany organizacyjne, w szczególności 
polegające na utworzeniu w delegaturze 
jednostek wewnętrznych.
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Co najmniej od roku 1952 działania 
kontrolne delegatury powiązane zosta-
ły z celami PZPR, w szczególności w ra-
mach realizacji Planu Sześcioletniego3. 
Od tego czasu utrwaliły się bliskie związki 
między kierownictwem delegatury a wo-
jewódzkimi i miejskimi strukturami par-
tyjnymi, co miało trwać przez wszystkie 
lata PRL.

W latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych łódzka delegatura była już sto-
sunkowo dużą jednostką, zatrudniającą 
70 kontrolerów w 1975 r., 73 – w 1980 r. 
i 67 – w 1989 r.;  w każdym roku 8 pra-
cowników administracyjnych.

Istotną kwestią organizacyjną było 
dzia łanie w Łodzi tzw. grupy terenowej. 

3 Idem, s. 182.
4 Idem, s. 185.

W Naj wyższej Izbie Kontroli funkcjo-
nowały bowiem tzw. zespoły, tworzone 
według gałęzi gospodarki. Jednym z nich 
był Zespół Przemysłu Lekkiego, a w jego 
strukturze Grupa Terenowa w Łodzi. 
Utwo rzenie tej grupy przypisuje się ini-
cjatywie lokalnych władz partyjnych4. 
Kon tro lerzy zatrudnieni w Grupie Tere-
nowej Zespołu Przemysłu Lekkiego podle-
gali bezpośrednio centrali NIK, zaś swoje 
zadania realizowali na terenie całego kraju. 
Obok grupy w Łodzi funkcjonowała także 
Grupa Terenowa Zespołu Przemysłu Che-
micznego, obie zostały połączone pod ko-
niec lat osiemdziesiątych. Po likwidacji 
grup terenowych w 1992 r., część ich 
członków zasiliła szeregi kontrolerów  
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Siedziba Delegatury NIK w Łodzi przy ul. Kilińskiego 210, kontrolerzy pracują tu od października 2002 r.
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Pracownicy Delegatury NIK w Łodzi, dyrektor Przemysław Szewczyk (pierwszy od lewej), wicedyrektor Włodzimierz Zegadło (drugi od lewej), 
wicedyrektor Grażyna Tuzikiewicz-Gnitecka (czwarta od lewej), Łódź, czerwiec 2018 r. Fot. Grażyna Lewandowska
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Delegatury NIK w Łodzi. Dodajmy, że w la-
tach osiemdziesiątych łódzka delegatura 
nadzorowała także zlokalizowane na tere-
nie regionu łódzkiego oddziały Inspekcji 
Robotniczo-Chłopskiej, utworzonej w sta-
nie wojennym, mającej realizować zadania 
kontroli społecznej.

Specyficzne cechy Łodzi i regionu łódz-
kiego w latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych jako największego w Polsce 
ośrodka przemysłu lekkiego, znajdowały 
odzwierciedlenie w tematyce podejmo-
wanych wówczas kontroli. 

Siedziby delegatury 
Od początku funkcjonowania delega-
tury kontrolerzy realizowali swoje za-
dania, podobnie jak i obecnie, nie tylko 
w siedzibach jednostek kontrolowanych, 
ale i w siedzibie delegatury. Warto wspo-
mnieć zatem także o miejscach, w któ-
rych można było odnaleźć delegaturę 
na mapie Łodzi. W pierwszym okresie 
działania siedziba mieściła się kolejno 
przy ul. Piotrkowskiej 222 i Sienkiewicza/
Narutowicza 3/5 oraz w ponurym gma-
chu przy ul. 19 Stycznia pod numerem 5. 
W tym miejscu dotykamy mrocznych kart 
historii Polski, gdyż w tym samym bu-
dynku w czasie II wojny światowej miało 
siedzibę Gestapo, zaś po wojnie – łódzki 
oddział Urzędu Bezpieczeństwa Publi-
cznego. Emerytowani pracownicy do dziś 
wspominają ze zgrozą widok pomieszczeń 
piwnicznych, przeznaczanych w czasach 
okupacji i w latach stalinowskich na poko-
je przesłuchań i cele więzienne. Dopiero 
później siedzibę delegatury przeniesiono 
ponownie na ul. Piotrkowską do ścisłego 
centrum, na 14 i 15 piętro wynajmowa-
nego od banku biurowca. Przeprowadzkę 

do nowej siedziby, w której urzęduje-
my do dziś, przyjęto zatem z zadowo-
leniem. Delegatura Najwyższej Izby 
Kontroli w Łodzi zajmuje obecnie – od 
października 2002  roku –  budynek 
przy ul. Kilińskiego 210, zlokalizowany 
na zielonym, zadrzewionym terenie, z du-
żymi trawnikami, ale i z licznymi miejsca-
mi parkingowymi. Obiekt ten jest częścią 
legendy o filmowej Łodzi, gdyż dawniej 
mieściła się tu znana nie tylko w kraju 
Wytwórnia Filmów Oświatowych. Po 
grun townych pracach remontowych sta-
nowi on obecnie funkcjonalną i dobrze 
wyposażoną siedzibę łódzkiej delegatu-
ry. O tym, jak ciekawie splatają się nie-
raz historie ludzi i budynków świadczy 
to, że jedna z naszych Koleżanek, dziś już 
na emeryturze, zajmowała po przepro-
wadzce ten sam pokój, co mąż fotografik 
pracujący wcześniej dla filmu. Obecnie 
budynek łódzkiej delegatury, wraz z przy-
ległym terenem wypełnionym roślinno-
ścią, jest godną siedzibą naczelnego organu 
kontroli państwowej.

Czas przemian demokratycznych 
Po przemianach przełomu lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych stanowi-
sko dyrektora delegatury objął Henryk 
Tytoń, który sprawował funkcję w la-
tach 1991–2004. W najnowszej historii 
jednostką kierowali kolejno: Janusz Maj 
(2004–2012) i Edward Lis (2012–2013). 
Obecnie, od roku 2013, dyrektorem Dele-
gatury NIK w Łodzi jest Przemysław 
Szewczyk.

Najważniejsze kontrole po 1989 r.
Zmiana systemu społecznego i  eko-
nomicznego po 1989 r. oraz działania 
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służące przeobrażeniu gospodarki cen-
tralnie sterowanej w rynkową, stworzy-
ły nowe obszary działalności kontrolnej 
NIK, w tym także łódzkiej delegatury. 
Podejmowano kontrole dotyczące proce-
sów prywatyzacyjnych w różnych sekto-
rach gospodarki, także w przemyśle i ban-
kowości. 

Centrum Zdrowia Matki Polki

Szczególnie szeroki wydźwięk społeczny 
wywołały na początku lat dziewięćdzie-
siątych przeprowadzone przez Delega turę 
NIK w Łodzi dwie kontrole: Se kre ta ria-
tu Rady Obywatelskiej Budo wy Po m nika 
– Szpi tala Cen trum Zdrowia Matki Polki 
(CZMP) w Ło dzi oraz procesu prywaty-
zacji Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego 
(ZPDz) „Bistona” i Zakładów Technicznych 
Wyrobów Włókienniczych (ZTWW) 
„Roltex” w Łodzi. Na leży pamiętać, 
że miało to miejsce po zmianie systemu, 
w okresie pierwszych gwałtownych prze-
mian w gospodarce.

Wybrane zagadnienia funkcjonowania 
Sekretariatu Rady Obywatelskiej związane 
z gospodarką finansową i darami rzeczo-
wymi budziły w tym czasie wielkie emocje 
społeczności Łodzi, zwłaszcza że inwe-
stycja ta, realizowana od 1983 roku pod 
patronatem najwyższych centralnych i lo-
kalnych władz państwowych była uznawa-
na za priorytetową i sztandarową. O bu-
dowie Szpitala Centrum Zdro wia Mat ki 
Polki w Łodzi można było pisać wyłącznie 
dobrze albo wcale, ale łodzianie wiedzie-
li swoje. W kontroli CZMP, przeprowa-
dzonej w 1990 r., brali udział kontrole-
rzy z Warszawy i Łodzi, zaś jej przedmio-
tem stały się m.in. zagadnienia poruszone 
w opracowaniu Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność”. Ustalenia kontroli potwier-
dziły wiele istotnych nieprawidłowości 
dotyczących ewidencjonowania i rozli-
czania darów rzeczowych i pieniężnych, 
nieterminowego przekazywania ich na ra-
chunek Rady Obywatelskiej, nieskutecz-
nego egzekwowania należności, niepeł-
nego dokumentowania działalności Rady 
i jej organów, w tym Sekretariatu Rady 
Obywatelskiej. Dyrekcja budowy CZMP 
nie zapewniła systematycznej, terminowej 
realizacji poszczególnych zadań inwesty-
cyjnych. Żadne z nich nie zostało wykona-
ne i kompleksowo przekazane do użytku. 
Stwierdzono także nierzetelne gospodaro-
wanie składnikami majątkowymi. Ponadto 
ustalono, że Sekretariat prowadził niele-
galną działalność gospodarczą, przezna-
czając na nią środki społeczne w kwocie 
672 milionów ówczesnych złotych, po-
zyskane z całorocznej zbiórki w 1988 r., 
które zgodnie z wolą ofiarodawców po-
winny być przeznaczone na budowę szpi-
tala. Nie odprowadzono również żadnych 
zysków z tak prowadzonej działalności go-
spodarczej. Ideę budowy Pomnika-Szpitala 
CZMP wykorzystywano więc do prowa-
dzenia pośrednictwa przy zakupie i od-
sprzedaży różnych artykułów – wówczas 
deficytowych – bez przekazywania osią-
ganych w ten sposób zysków na rachunek 
Rady Obywatelskiej. 

Trzeba podkreślić, że miało to miejsce 
w sytuacji ciągłych niedoborów wielu to-
warów przemysłowych na rynku, a po-
zyskiwanie ich odbywało się na podsta-
wie zamówień składanych na drukach 
firmowych z powołaniem się na budowę 
szpitala CZMP. Brak podstawowej doku-
mentacji niezbędnej do ustalenia stanu 
faktycznego, w tym zakresów czynności 
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na poszczególnych stanowiskach pracy 
oraz brak księgowania znacznej części 
tych transakcji i nieprzeprowadzanie 
przez okres 7 lat inwentaryzacji, powo-
dowały konieczność zdobywania wyjaśnień 
od pracowników Sekretariatu, a także we-
ryfikowania ich rozliczeń oraz niezwykle 
pracochłonnych własnych rozliczeń doko-
nywanych przez kontrolerów NIK.

Podstawową przyczyną stwierdzo-
nych nieprawidłowości w funkcjonowa-
niu Sekretariatu Rady Obywatelskiej, 
poza odpowiedzialnością jego dyrek-
tora, był nieskuteczny nadzór ze strony 
Pre zydium Rady Obywatelskiej, a zwłasz-
cza jej Sekretarza Generalnego (w latach 
PRL znanego działacza aparatu partyj-
nego). Po kontroli, na skutek wniosków 
personalnych NIK, odwołano dyrektora 
Sekre tar iatu Rady Obywatelskiej i głów-
ną księgową tej jednostki, a w związku 
z tym, że niektóre czyny zawierały zna-
miona przestępstw, całość materiałów 
wraz z dowodami przekazano ówczesnej 
Prokuraturze Wojewódzkiej w Łodzi. 

Stosowne informacje dostarczono także or-
ganom skarbowym.

Po tej kontroli, prasa centralna i lokalna 
szczegółowo opisywała nieprawidłowości 
wskazując na potwierdzenie wielu zarzu-
tów. Wyniki kontroli były wielokrotnie pre-
zentowane w programach telewizyjnych.

Prywatyzacja  
przedsiębiorstw państwowych

Początek lat dziewięćdziesiątych to okres 
pierwszych przemian własnościowych 
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwo-
wych. Czas ten był niezwykle bolesny dla 
monokulturowego w Łodzi przemysłu lek-
kiego, a zwłaszcza dla tysięcy zatrudnio-
nych w nim pracowników. 

Podjęta wówczas przez Delegaturę NIK 
w Łodzi kontrola, której celem było zba-
danie zasadności i prawidłowości przebie-
gu procesu prywatyzacji ZPDz „Bistona” 
i ZTWW „Roltex”, dwóch najnowocze-
śniejszych wówczas zakładów dziewiar-
skich, przeprowadzona została m.in. w Mi-
ni sterstwie Przemysłu i Handlu (MPiH), 
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Obchody Dnia Flagi w Delegaturze NIK w Łodzi, 2 maja 2016 r.
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wykonującym zadania i obowiązki orga-
nu założycielskiego przedsiębiorstw pań-
stwowych.

Była to jedna z pierwszych kontroli opi-
sująca przebieg likwidacji zakładów w celu 
ich sprywatyzowania, po wejściu w życie 
ustawy z 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem decyzji podej-
mowanych przez Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu. Już samo podjęcie takiej kontroli 
przez delegaturę było w tamtych czasach 
niestandardowe. 

Z jej ustaleń wynikało m.in., że de-
cyzje podjęte przez byłe Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu wskazywały na na-
ruszenie przepisów prawnych, a w szcze-
gólności ustawy o prywatyzacji przedsię-
biorstw państwowych oraz na preferencyj-
ne traktowanie jednego z kontrahentów 
‒ spółki z udziałem kapitału zagranicz-
nego. Stwierdzono również brak nad-
zoru ze strony organu założycielskiego 
nad procesem prywatyzacji i likwidacji 
tych zakładów. 

Zespół negocjujący ich sprzedaż nie zo-
stał powołany decyzją kierownika resortu, 
lecz na mocy ustnych decyzji dyrekto-
rów departamentów, w jego skład weszły 
osoby niekompetentne w prowadzeniu 
negocjacji, a przewodniczącym został li-
kwidator, który po ponad rocznej prze-
rwie powrócił z emerytury. W MPiH 
podejmowano co prawda decyzje w sy-
tuacji częstych zmian w przepisach praw-
nych i strukturze organizacyjnej resor-
tu, ale byłe Ministerstwo Przekształceń 
Własnościowych, dostrzegające kompli-
kacje w procesie prywatyzacji „Bistony” 
i  „Roltexu”, zwracało niejednokrot-
nie uwagę na konieczność właściwego 

zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa 
w negocjacjach z inwestorem zagranicz-
nym. Wyboru oferty nabywcy dokonał 
ówczesny podsekretarz stanu, rozkłada-
jąc – bez podstaw prawnych – płatność 
należności 2 mln dolarów amerykańskich 
na 5 rocznych rat i w ten sposób udzie-
lił spółce kredytu ze środków budżetu 
państwa. Wpływy ze sprzedaży mienia 
Skarbu Państwa stanowiły bowiem do-
chody budżetowe. Podjęciu takiej decyzji 
nie towarzyszyło rozpoznanie sytuacji fi-
nansowej nabywcy, która potwierdzałaby 
możliwości realizacji zapowiadanych in-
westycji o wartości 90 mln dolarów.

W efekcie dopuszczono m.in. do prze-
rwania działalności operacyjnej ZPDz. 
„Bistona” i ZTWW „Roltex”, co dopro-
wadziło do zwolnienia wszystkich pra-
cowników i wygaszenia produkcji jesz-
cze przed wyborem nabywcy, a w konse-
kwencji do fizycznej likwidacji zakładów. 
Doprowadziło to do niekorzystnej sprzeda-
ży poszczególnych składników prywatyzo-
wanych przedsiębiorstw bez uprzedniego 
zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.

Ponadto w czasie kontroli NIK podję-
ła działania zmierzające do wycofania się 
MPiH z bezprawnego poparcia starań spół-
ki o kredyty i darowizny przyznane Polsce 
przez rząd włoski. Poparcie takie powodo-
wało, że spółka nie zamierzała inwestować 
opierając się na kredytach zaciągniętych 
na własne ryzyko gospodarcze, do czego 
zobowiązała się w „liście intencyjnym”, 
lecz na ryzyko naszego kraju.

W wyniku kontroli ówczesny prezes 
NIK Lech Kaczyński skierował do mini-
stra przemysłu i handlu wystąpienie za-
wierające szereg wniosków organizacyj-
nych i personalnych, w tym o odwołanie 
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dyrektora i wicedyrektora Departamentu 
Restrukturyzacji w MPiH. Wskazano 
w nim także na odpowiedzialność dwóch 
byłych już wówczas członków kierownic-
twa – sekretarzy stanu w MPiH oraz su-
gerowano rozważenie odwołania jednego 
z nich z zajmowanego stanowiska.

W lipcu 1993 r. Prokurator Wojewódzki 
w Łodzi skierował akt oskarżenia prze-
ciwko pięciu osobom, tj.: likwidatorowi 
zakładów, podsekretarzowi stanu i by-
łemu podsekretarzowi stanu w MPiH 
oraz dyrektorowi i wicedyrektorowi De-
parta mentu Zmian Strukturalno-Własno-
ściowych w MPIH. Proces toczył się wiele 
lat, lecz skończył się umorzeniem z uwagi 
na przedawnienie karalności zarzucanych 
czynów.

Ważną kontrolą związaną z procesa-
mi przekształceń własnościowych było 
zbadanie prywatyzacji Zakładów Prze-
mysłu Bawełnianego „Poltex” w Łodzi. 
Prywatyzacji ZPB dokonywano w ramach 
bankowego postępowania ugodowego. 
Po umorzeniu wobec Skarbu Państwa zo-
bowiązań Zakładów w kwocie ca 93 mln zł, 
w 1997 r. nieruchomości ZPB, w skład któ-
rych wchodziły m.in. grunty o powierzch-
ni ca 22 ha położone w atrakcyjnej części 
miasta (obecnie na ich terenie znajduje 
się tzw. Manufaktura) zostały wniesio-
ne aportem do spółki z o.o. „Poltex N” 
za kwotę 6,6 mln zł. W ocenie NIK doko-
nano istotnego zaniżenia aportu.

W roku 1998 i w latach następnych 
majątek ten uległ dalszym przemieszcze-
niom. W spółkę „Poltex N” zaangażowa-
ło się kapitałowo kilka spółek z udziałem 
zagranicznym. W wyniku dokonywanych 
wycen aportu spółki ustalono jego wartość 
na 57 mln zł. 

Reasumując, stwierdzono, że pod-
mioty zagraniczne przejęły majątek by-
łych państwowych Zakładów Przemysłu 
Bawełnianego (oddłużonych), nie angażując 
w ten proces żadnych własnych środków 
finansowych. Majątek przekazywano ko-
lejnym podmiotom, a celem tego przed-
sięwzięcia było pozyskanie atrakcyjnych 
gruntów i budynków na potrzeby budo-
wy przyszłej łódzkiej „Manufaktury”. 
W przedmiotowej sprawie NIK złożyła 
doniesienie do prokuratury, a ta z kolei akt 
oskarżenia przeciwko osobom na stano-
wiskach kierowniczych w ZPB „Poltex”. 
Sąd w Łodzi uniewinnił jednak wszyst-
kich oskarżonych.

Kolejna istotna kontrola prywatyzacyjna 
dotyczyła przekształceń Zakładów Prze-
mysłu Bawełnianego „Uniontex” w Łodzi. 
Na bazie tych Zakładów powstała spółka 
„Uniontex”, której udziały zostały sprze-
dane przez Skarb Państwa grupie kapi-
tałowej z Białegostoku. Po tej transakcji 
dokonała ona transferu kapitału i zysków 
spółki do innego podmiotu zarządzane-
go przez grupę. Spółka przed przejęciem 
przez grupę odnotowywała dodatnie wy-
niki finansowe, miała liczne zamówienia 
na produkowane przez siebie wyroby (tka-
niny). Z chwilą przejęcia, wprowadzono 
mechanizm finansowy, który pozwalał gru-
pie kapitałowej na przejmowanie zysków 
spółki, co doprowadziło w konsekwen-
cji do ogłoszenia jej upadłości. Kontrola 
NIK wykazała istnienie wielu powiązań 
personalno-kapitałowych pozwalających 
na drenaż zysków tego podmiotu.

W działalność grupy zaangażowanych 
było wielu dawnych wysokich funkcjona-
riuszy pełniących odpowiedzialne funk-
cje państwowe. W wyniku doniesienia 
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złożonego przez Najwyższą Izbę Kontroli 
do prokuratury, przeciwko niektórym 
z nich został sporządzony akt oskarżenia 
i skierowany do sądu.

Najważniejsze kontrole 
w ostatnich latach
Fundacja w Kleszczowie

Szerokim echem odbiły się także kon-
trole prowadzone przez Delegaturę NIK 
w Łodzi w ostatnich latach. Wśród nich 
warto wskazać kontrolę Fundacji Rozwoju 
Gminy Kleszczów w Kleszczowie z 2016 r. 
Fundacja miała poszukiwać dla gminy in-
westorów, którzy na gruntach sprzedanych 
im przez Fundację powinni wybudować 
obiekty przemysłowe i zatrudnić w nich 
mieszkańców. Ustalenia kontroli wyka-
zały, że Fundacja nie wywiązała się z na-
łożonych na nią zadań, np. nie sprawdzała 

wiarygodności finansowej przyszłych in-
westorów, w wyniku czego sprzedawano 
im grunty po zaniżonych cenach (1,5 zł 
za m2). Inwestorzy (nieposiadający możli-
wości finansowania przedsięwzięć inwesty-
cyjnych) odsprzedawali te grunty po znacz-
nie wyższych cenach innym podmiotom. 
W umowach z inwestorami Fundacja nie za-
warła postanowień odnośnie do kar umow-
nych z tytułu niezrealizowania zobowiązań 
i niezatrudnienia deklarowanej liczby pra-
cowników będących mieszkańcami gminy. 
Na przykład Fundacja sprzedała jednej 
z firm 9 ha gruntów za 144 tys. zł, w sytu-
acji, gdy powołany przez NIK rzeczoznawca 
ocenił ich rynkową wartość na 1,8 mln zł. 
Firma ta odprzedała grunty innej spółce 
za 24,6 mln zł brutto. W tym przypadku, 
w ocenie NIK, mogło dojść do tzw. prania 
brudnych pieniędzy.
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Konferencja prasowa po kontroli „Dopuszczenie do obrotu suplementów diety”; od lewej: Wojciech 
Robaczyński, doradca prawny, Zofia Kotynia, doradca techniczny, Krzysztof Kwiatkowski, prezes 
NIK, Przemysław Szewczyk, dyrektor delegatury, Grażyna Tuzikiewicz-Gnitecka, wicedyrektor dele-
gatury, Łódź, 9 lutego 2017 r. 
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Kontrola ustaliła także niegospodarne 
wydatkowanie przez gminę Kleszczów 
kwoty 2,2 mln zł na sfinansowanie me-
diów (prąd, woda, stacja transformato-
rowa) na potrzeby inwestorów, którzy 
z wyżej opisanych powodów nie rozpoczęli 
inwestycji, a działki sprzedali ze znacz-
nym dla siebie zyskiem. Fundacja bez-
podstawnie wypłaciła byłemu prezesowi 
600 tys. zł odprawy.

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie 
Trybunalskim zawiadomiona przez wójta 
Kleszczowa umorzyła śledztwo w sprawie 
nieprawidłowości w Fundacji. Umorzone zo-
stało również śledztwo prowadzone pod nad-
zorem Prokuratury Rejonowej w Beł chatowie. 
Dopiero w wyniku ponownego wystąpie-
nia Prezesa NIK Krzy sztofa Kwiatkowskiego 
do Prokuratora Generalnego, zlecono wzno-
wienie postępowania, które wykazało licz-
ne uchybienia we wcześniej umorzonych 
sprawach. Wskazywały na nie wcześniej 
m.in. ustalenia kontroli NIK.

Ekrany akustyczne

Duży wydźwięk społeczny miała także 
kontrola zasadności budowy ekranów aku-
stycznych wzdłuż nowo budowanych au-
tostrad i dróg ekspresowych. Przed prze-
prowadzeniem przez NIK tej kontroli 
obowiązywała zasada, że zabezpieczenia 
przed hałasem, w tym ekrany akustyczne, 
powinny być zainstalowane w tych wszyst-
kich miejscach położonych wzdłuż auto-
strad i dróg szybkiego ruchu, które po-
tencjalnie były przeznaczone pod zabu-
dowę, niezależnie od aktualnego stanu. 
Doprowadziło to do sytuacji, w której 
znacząca część autostrad i dróg szybkie-
go ruchu przebiega w „tunelach”, utworzo-
nych przez niekończące się ściany ekranów. 

NIK negatywnie oceniła realizację przez 
kontrolowane organy administracji rzą-
dowej zadań polegających na ochronie 
przed hałasem drogowym. Działania 
związane z otrzymywanymi informacjami 
o niezasadnie wznoszonych ekranach aku-
stycznych wzdłuż budowanych autostrad 
i dróg podejmowane były w sposób wy-
biórczy, dla osiągnięcia doraźnych celów, 
bez spójnej, kompleksowej i dalekosiężnej 
wizji rozwiązania problemu nadmiernego 
hałasu spowodowanego ruchem pojazdów. 
Trzeba podkreślić, że nie zagwarantowa-
no, aby ekrany budowano jedynie w przy-
padkach koniecznych z punktu widzenia 
przepisów prawa albo społecznie i ekono-
micznie uzasadnionych.

Nieprawidłowościom sprzyjało to, że Mi-
nister Środowiska (MŚ) nie podjął stanow-
czych i wiążących działań zmierzających 
do doprecyzowania art. 113 ust. 2 pkt 1 
ustawy Prawo ochrony środowiska w za-
kresie ochrony przed hałasem terenów 
wymienionych w tym przepisie i objętych 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, ale niezabudowanych. 
Błędną interpretację przepisów przyjmo-
wały zarówno Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad w procesie projek-
towania, jak i niektóre organy odpowie-
dzialne za ochronę środowiska w trakcie 
wydawania decyzji środowiskowych. 

Brak ze strony Ministra Środowiska wią-
żącego rozstrzygnięcia zgłaszanych wątpli-
wości oraz ustalenia wykładni w tej spra-
wie spowodował zainstalowanie łącznie 
ok. 6,2 km ekranów chroniących tereny 
przeznaczone w miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego pod za-
budowę mieszkaniową, ale jeszcze nie-
zabudowane. 
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Kontrola NIK wykazała także, że nierze-
telnie weryfikowano raporty o oddziały-
waniu na środowisko autostrady A2 na od-
cinku od Strykowa (węzeł koło Łodzi) 
do Konotopy (węzeł w pobliżu Warszawy), 
wskutek czego niezasadnie zaprojektowano 
i wybudowano 4,1 km ekranów równolegle 
do wałów ziemnych oraz 0,6 km ekranu 
chroniącego teren, na którym znajdowało 
się niezamieszkałe od kilkunastu lat po-
jedyncze siedlisko.

Ponadto, na skutek nierzetelnej wery-
fikacji materiału dowodowego będącego 
podstawą do wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach, wskazano 
do ochrony akustycznej nie tylko tereny 
niezagospodarowane i nieobjęte planem 
miejscowym, ale nawet i takie, dla któ-
rych miejscowy plan przewidywał funk-
cję niepodlegającą ochronie akustycz-
nej (to znaczy, ze zabudowa mieszkal-
na w ogóle nie była tam przewidziana). 
Zainstalowane na tych terenach ekrany 
miały długość 1,5 km .

Bulwersujące okazały się koszty budowy 
niezasadnie wzniesionych zabezpieczeń 
akustycznych na kontrolowanym odcinku 
autostrady A2. Wyniosły one – według cen 
ofertowych – ok. 41,3 mln zł.

Na kontrolowanych odcinkach dróg lo-
kalizacja i parametry ekranów były zgodne 
z warunkami określonymi w decyzjach 
środowiskowych i projektach budowla-
nych. Jednak określone w tych dokumen-
tach parametry zabezpieczeń akustycz-
nych wyznaczono opierając się na 15-let-
nim prognozowanym natężeniu ruchu, 

5 Dz.U. z 2015 r. poz. 1593.

szacowanym na podstawie wskaźników 
wzrostu PKB. Wskaźniki te już w pierw-
szych latach okazały się znacznie wyższe 
od rzeczywistych. Pomimo to nie zweryfi-
kowano przyjętych założeń. Zdaniem NIK, 
powyższa metoda obliczania parametrów 
ekranów niosła za sobą ryzyko ich prze-
wymiarowania, a tym samym niegospo-
darnego wydatkowania środków publicz-
nych na ochronę środowiska przed hałasem 
drogowym. 

Po kontroli NIK rekomendowała Mi ni-
strowi Środowiska oraz Mini stro wi In fra-
struktury i Rozwoju, a także Mini stro wi 
Zdro wia dokonanie zmian legislacyjnych 
w obszarze ochrony środowiska przed ha-
łasem dotyczących w szczególności dopre-
cyzowania użytego w art. 113 ust. 2 pkt 1 
Prawa ochrony środowiska wyrażenia „te-
renów przeznaczonych…” (…pod zabu-
dowę mieszkaniową, pod szpitale i domy 
pomocy społecznej, pod budynki zwią-
zane z pobytem dzieci i młodzieży itd.) 
w sposób pozwalający na jednoznaczną 
interpretację, że chodzi o tereny faktycz-
nie zagospodarowane na wskazane cele. 
Wniosek ten zrealizowany został w pełni 
ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska5. 
Uszczegółowiono przepisy zapewniające 
jednolitą interpretację oraz usprawnienie 
przebiegu postępowań administracyjnych 
i racjonalność działań na rzecz ochrony 
środowiska. Z art. 113 ust. 2 pkt 1 Prawa 
ochrony środowiska po nowelizacji jed-
noznacznie wynika, że obowiązek podję-
cia działań na rzecz ochrony środowiska 



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 205 

Delegatura NIK w Łodzi

przed hałasem powstaje z chwilą pojawie-
nia się takiego faktycznego zagospodaro-
wania terenu, ze względu na które wyma-
gana jest ochrona naturalnego środowiska 
człowieka przed hałasem. Dokonana z ini-
cjatywy NIK zmiana okazała się dla go-
spodarnego wydatkowania środków bu-
dżetowych korzystna.

Legalizacja urządzeń pomiarowych

Delegatura NIK w Łodzi zrealizowała 
także wiele kontroli istotnych z punktu 
widzenia ochrony interesów konsumentów. 
Jedna z nich, przeprowadzona w 2014 r., 
dotyczyła realizacji zadań Okręgowego 
Urzędu Miar w Łodzi w zakresie legalizacji 
i kontroli urządzeń pomiarowych do od-
mierzania paliw płynnych. O ile legalizacja 
urządzeń pomiarowych nie budziła więk-
szych zastrzeżeń (odbywała się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i wymogami 
technicznymi), to kontrola ilości sprzeda-
wanego paliwa wskazała na bardzo duże 
nieprawidłowości.

Sprzyjały im uwarunkowania praw-
ne i organizacyjne kontroli przeprowa-
dzanej przez urzędy miar. Co do zasady, 
urzędy te mogą bowiem przeprowadzać 
tylko kontrole na stacjach benzynowych, 
zapowiedziane z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem. Z takich badań niewiele 
więc wynikało – na 2100 skontrolowanych 
odmierzaczy paliw w 2014 roku na 139 sta-
cjach paliw okazało się, że tylko 3 (zaledwie 
0,2% badanych) zawyżały ilość sprzeda-
wanego paliwa. Natomiast kontrole sta-
cji paliw przeprowadzone bez zapowiedzi 
na zlecenie NIK w 2014 r. na 28 stacjach 
przez wojewódzkiego inspektora inspekcji 
handlowej (WIIH), obejmujące 77 od-
mierzaczy benzyny i oleju napędowego, 

potwierdziły rzetelne odmierzanie paliw 
na 24 stacjach oraz ujawniły zawyżanie 
wskazań (od 4,3% do 5,6%) w przypad-
ku 48 odmierzaczy (aż 62,3% badanych) 
na 4 stacjach. Przeprowadzone przez WIIH 
kontrole nie wykazały ani jednego przy-
padku, aby odmierzacze paliw „myliły się” 
na niekorzyść sprzedającego.

Na terenie objętym kontrolą dwa urzędy 
miar podejmowały metrologiczne kontro-
le odmierzaczy gazu, wykorzystując tylko 
jedno urządzenie sprawdzające. 

W  latach 2012–2014 (I  półrocze) 
skontrolowano pod tym względem tylko 
71 odmierzaczy gazu (2,7% odmierza-
czy zalegalizowanych), tj. średnio w roku 
28 odmierzaczy. Biorąc pod uwagę licz-
bę zalegalizowanych urządzeń (2638) 
oraz średnią liczbę odmierzaczy skontro-
lowanych w ciągu roku ustalono, że każdy 
dystrybutor gazu może być kontrolowany 
raz na 94 lata. To dowód, że rynek sprze-
daży gazu jest faktycznie poza kontrolą 
urzędów miar.

Ustalono ponadto, że urzędy miar usta-
wowo zobowiązane m.in. do kontroli pra-
widłowości odmierzania sprzedawanych 
paliw na stacjach, nie miały do tego sku-
tecznych narzędzi w postaci dostateczne-
go wyposażenia w sprzęt i odpowiednie 
kadry. Cztery z pięciu kontrolowanych 
podmiotów nie prowadziły na nadzoro-
wanym terenie kontroli metrologicznych 
odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan, 
gdyż nie zostały wyposażone w mobilne 
urządzenia.

Częstotliwość kontroli odmierzaczy 
paliw była niewystarczająca. Przeprowa-
dzano je przez obwodowe urzędy miar 
nie częściej niż raz na 5 lat, a w skrajnych 
przypadkach raz na 14 lat. Obejmowały 
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tylko wybrane urządzenia na stacjach paliw 
i były wcześniej – zgodnie z wymogiem 
ustawowym – zapowiadane właścicielom, 
wobec czego ich wyniki nie były w pełni 
miarodajne. 

Ponadto Okręgowy Urząd Miar i nadzo-
rowane przez niego obwodowe urzędy miar 
nie posiadały kompletnych danych o licz-
bie stacji paliw znajdujących się na ich te-
renie działania oraz liczbie i rodzaju od-
mierzaczy paliw ciekłych i gazu. Kontrola 
NIK wykazała, że około 200 stacji paliw 
było poza ewidencją administracji miar 
i nie mogło być objęte kontrolami w ra-
mach sprawowanego nadzoru. 

Po przeprowadzeniu badań, Najwyższa 
Izba Kontroli wniosła o wprowadzenie 
regulacji nakazującej przedsiębiorcom 
prowadzącym działalność gospodarczą 
związaną z użytkowaniem odmierzaczy 
paliw powiadamianie właściwego organu 
administracji miar o rozpoczęciu prowa-
dzenia, jak również zaprzestaniu działalno-
ści w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, 
w tym o liczbie i rodzaju używanych urzą-
dzeń. Wnioskowano o rozszerzenie upraw-
nień tych organów na objęcie kontrolą rów-
nież nowych odmierzaczy paliw wprowa-
dzonych do obrotu na podstawie ustawy 
o systemie oceny zgodności oraz o możli-
wość kontrolowania przez organy admini-
stracji miar stacji paliw bez uprzedniego 
zawiadomienia przedsiębiorców o plano-
wej kontroli.

Suplementy diety

Szczególne zainteresowanie  towarzyszyło 
przeprowadzonej w 2015 r. kontroli do-
puszczania do obrotu suplementów diety. 
Suplementy diety, w myśl obowiązują-
cych przepisów prawa żywnościowego, 

definiowane są  jako środki spożyw-
cze. Stąd wynika ich powszechna do-
stępność. Rynek tych produktów roz-
wija się w Polsce bardzo dynamicznie. 
W 2011 r. Polacy wydali na suplemen-
ty diety blisko 3 mld zł, a w 2016 r. już 
ponad 3,7 mld zł. Badania wykazują, 
że rynek ten w latach 2017–2020 będzie 
rozwijał się w tempie ok. 8% rocznie. 
Skala problemu jest ogromna. W reje-
strze Głównego Inspektora Sanitarnego 
od 2007 r. wpisano łącznie blisko 30 tys. 
produktów zgłoszonych jako suplementy 
diety. O ile w latach 2013–2015 przyby-
wało ich 3-4 tys. rocznie, o tyle w 2016 r. 
już 7,4 tys. Dane Komisji Europejskiej 
wskazywały, że już w latach 1997–2005 
polski rynek suplementów wzrósł o 219% 
i był to najwyższy wzrost wśród wszyst-
kich państw Unii Europejskiej. 

Polscy konsumenci spożywają coraz wię-
cej suplementów, traktując je nierzadko 
jako panaceum na różne dolegliwości. 
Nie wiadomo jednak dokładnie co spo-
żywamy, gdyż wprowadzanie do obrotu 
i sprzedaż tych produktów są praktycznie 
poza skuteczną kontrolą. Kontrola NIK 
ustaliła, że w sprzedaży, w tym interne-
towej, ale także w sklepach stacjonarnych 
i aptekach, obok rzetelnych preparatów, 
znajdowały się produkty zafałszowane, 
zawierające np. bakterie chorobotwórcze, 
substancje zakazane z listy psychoaktyw-
nych, czy stymulanty podobne struktu-
ralnie do amfetaminy, czyli działające 
jak narkotyki. 

W obowiązującym stanie prawnym 
każdy może wprowadzić suplement 
na rynek, deklarując jedynie jego skład 
organom sanitarnym w drodze tzw. no-
tyfikacji. Teoretycznie istnieją szanse, 
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że produkt, który trafia na rynek zostanie 
zbadany, jednak w praktyce skala rynku 
przekracza możliwości kontrolne Inspekcji 
Sanitarnej. Dane uzyskane podczas kon-
troli wskazują, że na tle rozmiarów po-
daży i spożycia możliwość prawdziwie 
skutecznej kontroli rynku suplementów 
przez organy Inspekcji Sanitarnej po pro-
stu praktycznie nie istnieje. Kontrole, 
które prowadzi Inspekcja dotyczą zale-
dwie części rynku, a same postępowa-
nia mogą trwać nierzadko – jak wykazała 
kontrola NIK – nawet kilka lat. Średni 
czas trwania weryfikacji powiadomień 
wynosił 455 dni (maksymalnie 817 dni). 
W wielu sytuacjach sprzedawane produk-
ty nie są badane. Ochrona konsumentów 
staje się wówczas fikcją. 

Nierzetelny był także nadzór nad sprze-
dażą internetową suplementów diety. 
Za pomocą tego kanału dystrybuowano 

produkty, które zawierały składniki kwe-
stionowane przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego, stwarzające niebezpieczeń-
stwo dla zdrowia, a nawet życia konsu-
mentów. Od czasu zakończenia kontroli 
Delegatura NIK w Łodzi stale monitoru-
je działania podejmowane przez organy 
Inspekcji Sanitarnej w celu wyelimino-
wania z rynku internetowego szkodliwych 
suplementów diety. Skutek tych działań 
jest taki, że część kwestionowanych pre-
paratów została wycofana z rynku, a w wy-
padku kilku innych producenci dokonali 
zmiany ich składu na bezpieczny dla kon-
sumentów. 

NIK zwróciła także uwagę na problem 
oszukańczych praktyk, jakie stosują pro-
ducenci i dystrybutorzy, którzy – kreując 
popyt – reklamują nierzadko suplemen-
ty jako równoważne produktom leczni-
czym. Odbywa się to przy biernej postawie 
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Pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę: Aleksandry Bryks, gł. specjalisty k.p. 
(trzecia z prawej), Ryszarda Adamca, gł. specjalisty k.p. (drugi z lewej) i Ryszarda Struzikiewicza,  
gł. specjalisty k.p. (trzeci z lewej) przez kierownictwo delegatury: dyrektora Przemysława Szewczy-
ka (pierwszy z lewej) oraz wicedyrektorów Włodzimierza Zegadło (drugi z prawej) i Grażynę Tuzikie-
wicz-Gnitecką (pierwsza z prawej), Łódź, 7 kwietnia 2016 r.
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Grażyna Tuzikiewicz-Gnitecka z zespołem

organów państwa, a takie działania mogą 
rodzić zagrożenie dla zdrowia, a nawet 
życia konsumentów. Na dynamiczny 
rozwój rynku suplementów diety niewąt-
pliwy wpływ ma ich reklama. Z danych 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wy-
nika, iż od 1997 r. do 2015 r. liczba reklam 
z sektora produktów zdrowotnych i leków 
(w tym suplementów diety) wzrosła blisko 
dwudziestokrotnie, podczas gdy ogólna 
liczba reklam tylko trzykrotnie.

Kontrola NIK wykazała, że w Polsce nie 
jest zapewniony właściwy poziom bez-
pieczeństwa suplementów diety. Rynek 
ten – oceniony przez NIK jako obszar wy-
sokiego ryzyka, niedostatecznie zdiagno-
zowany i nadzorowany – wymaga więc 
pilnej poprawy regulacji dotyczących 
tych produktów. Najwyższa Izba Kontroli 
wskazała na konieczność objęcia tego ob-
szaru przez Ministra Zdrowia szczegól-
nym nadzorem, w celu wyegzekwowania 
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Spotkanie przedświąteczne w Delegaturze NIK w Łodzi; na pierwszym planie, od lewej: Jolanta 
Nowak, doradca ekonomiczny, Marek Zyskowski, gł. specjalista k.p., Małgorzata Walas, starszy 
specjalista, Zofia Kotynia, doradca techniczny, Anna Wrona, specjalista k.p., 17 grudnia 2018 r.
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Obecni i emerytowani pracownicy delegatury składają sobie życzenia; na fot. po lewej: Jolanta No-
wak, doradca ekonomiczny i Stanisław Kłos, emerytowany gł. specjalista kp.; na fot. po prawej: Emilia Wy-
ciszkiewicz, gł. specjalista kp. i Zbigniew Łabęcki, doradca techniczny.
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od organów sprawujących kontrolę nad bez-
pieczeństwem suplementów diety realiza-
cji wszystkich nakazów wynikających z już 
obowiązujących aktów prawnych. Ponadto, 
Izba podkreśliła potrzebę podjęcia działań 
legislacyjnych, zmierzających do wprowa-
dzenia nowych kompleksowych rozwiązań 
prawnych rangi ustawowej, dotyczących 
suplementów diety. Chodziło w szcze-
gólności o wprowadzenie systemu opłat 
za notyfikację suplementów diety; pod-
wyższenie kar pieniężnych dla podmiotów 
wprowadzających do obrotu niebezpieczne 
lub nielegalne produkty; podwyższenie 
wysokości kar pieniężnych, jakie mogą 
być nałożone przez organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej na przedsiębiorcę 
za nieprzestrzeganie wymagań w zakre-
sie znakowania środków spożywczych, 
dotyczących prezentacji, reklamy i promo-
cji; wprowadzenie zakazu wskazywania 
na etykietach, w prezentacji i reklamie 
na właściwości zapobiegawcze, lecznicze 
lub uzdrawiające choroby ludzkie suple-
mentów diety; a także wprowadzenie za-
kazu reklamy takich produktów z wyko-
rzystaniem wizerunku osób ze środowiska 
medycznego lub farmaceutycznego bądź 
odwoływania się do osób sugerujących po-
siadanie wykształcenia medycznego albo 
farmaceutycznego i ich zaleceń. 

Kadry
Powyższe opisy wybranych kontroli nie 
wyczerpują oczywiście całokształtu 

za dań kontrolnych realizowanych przez 
Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli 
w Łodzi. Pokazują jednak różnorodność 
i wagę przeprowadzanych kontroli oraz 
znaczenie dokonanych ustaleń i sformu-
łowanych na ich podstawie ocen i wnio-
sków. W ten sposób działalność Delegatury 
NIK w Łodzi, przeprowadzającej corocz-
nie ok. 38 kontroli planowych (w tym 
także kontroli przez siebie koordynowa-
nych) i 5-6 kontroli doraźnych, wpisu-
je się w misję Najwyższej Izby Kontroli 
jako naczelnego organu kontroli państwa. 
Należy przy tym podkreślić, że kadra kon-
trolerska delegatury, składająca się dziś 
z 43 kontrolerów, stale rozwija swoją wie-
dzę i umiejętności, uczestnicząc w licz-
nych szkoleniach, a także w studiach po-
dyplomowych. Kontrolerzy wspomagani 
są przez grupę 8 pracowników admini-
stracyjnych i obsługi, także stale podno-
szących swoje kwalifikacje. Dodajmy, 
że w ostatnich latach do Delegatury NIK 
w Łodzi trafiło wiele młodych, doskona-
le wykształconych osób, których zaanga-
żowanie w pracę dobrze rokuje realizacji 
przez naszą delegaturę zadań kontrolnych 
w nadchodzących latach.

GRAŻYNA TUZIKIEWICZ-
-GNITECKA, wicedyrektor 
Delegatury NIK w Łodzi  
z zespołem





Delegatura NIK w Olsztynie
Utworzono ją wraz z 13 innymi terenowymi jednostkami Najwyższej Izby Kontroli 
na podstawie ustawy o kontroli państwowej z 9 marca 1949 r. Wcześniej rozpo-
częła działalność jako delegatura Biura Kontroli w styczniu 1946 r. Przez lata 
metody pracy olsztyńskiej delegatury nie odbiegały od sposobów działania w in-
nych ośrodkach, choć specyfika terenu Warmii i Mazur od początku wyznaczała 
priorytety. Aktywność kontrolna Delegatury NIK w Olsztynie, od przemian ustro-
jowych w 1989 r., jest ściśle związana z funkcjonowaniem i kierunkami badań 
kontrolnych realizowanych przez NIK jako naczelny organ kontroli państwowej. 
Oznacza to przede wszystkim zaangażowanie w kontrole planowane i koordy-
nowane centralnie. Jednak specyfika regionu, uwarunkowana m.in. położeniem 
geograficznym, stanem środowiska naturalnego, sytuacją demograficzną, czy po-
ziomem rozwoju gospodarczego, również determinuje obszary działań, zwłaszcza 
w ostatnich kilkunastu latach.
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Kontrole  
w Krainie Wielkich Jezior
CEZARY GOGOLEWSKI, PIOTR GÓRNY, RYSZARD TOMKIEWICZ

Pierwsze lata
W  opublikowanym 22  lipca 1944  r. 
Manifeście Polskiego Komitetu Wyzwole-
nia Narodowego znalazła się zapowiedź 
reaktywowania w powojennej Polsce 
Najwyższej Izby Kontroli, ale moment 
ten został odroczony do powszechnych 
wyborów parlamentarnych, które osta-
tecznie zorganizowano w styczniu 1947 r. 
Wcześniej początki NIK związane były 
z Biurem Kontroli, instytucją usytuowaną 
organizacyjnie przy Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej, stanowiącej wtedy tym-
czasową władzę ustawodawczą. Powołanie 
Biura znalazło umocowanie prawne w usta-
wie z 11 września 1944 r. o radach naro-
dowych1.

Po wyborach parlamentarnych upraw-
nienia Krajowej Rady Narodowej przejął 

1 Ustawa z 11.9.1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych, Dz.U. nr 5/1944 poz. 22; A. Sylwe-
strzak: Najwyższa�Izba�Kontroli, Warszawa 1997, s. 92 i n.

2 Organ władzy państwowej łączący kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (1947–1989), 
zapewniający ciągłość w okresach między sesjami sejmu. Do 1952 r. istniała równolegle z urzędem prezydenta.

Sejm Ustawodawczy. Biuro Kontroli zo-
stało wówczas usytuowane przy Radzie 
Państwa2 (która przejęła kompetencje 
rozwiązanego Prezydium KRN). Kontrola 
w państwie została podporządkowana 
organowi ustawodawczemu – Sejmowi. 
Mogło się zatem wydawać, że kontrola 
w powojennej Polsce pozostanie nieza-
leżna od administracji rządowej.

W pocztkowym okresie olsztyńska jed-
nostka czterokrotnie zmieniała adres. Jej 
pierwsza siedziba mieściła się w niewiel-
kim budynku przy ul. Artyleryj skiej 1 
(obecnie ul. Natalii Żar skiej). Tak że 
tam została zlokalizowana Mazur ska 
Woje wódzka Rada Naro dowa, powoła-
na pod koniec grudnia 1945 r. Miejsce 
wydawało się w pełni zasadne, zwa-
żywszy, że delegatura Biura Kontroli, 
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w realiach powojennych unormowań 
prawno-administracyjnych, miała być 
organizacyjnie usytuowana przy radzie 
narodowej szczebla wojewódzkiego. 
Przyjąć zatem należy, że i w podobnym 
czasie, tj. w styczniu 1946 r. rozpoczęła 
działalność Delegatura Biura Kontroli  
w Olsztynie.

Lata 1949–1952
Na mocy ustawy z 9 marca 1949 r. Sejm 
Ustawodawczy powołał Najwyższą Izbę 
Kontroli, wraz z 14 delegaturami tereno-
wymi3. W ustawie określona została pozy-
cja, powoływanego i odwoływanego przez 

3 Ustawa z 9.3.1949 o kontroli państwowej, Dz.U. nr 13/1949 poz. 74; Uchwała Rady Państwa z 5.8.1949 
w sprawie wydania statutu organizacyjnego Najwyższej Izby Kontroli, Monitor Polski nr 84/1949 poz. 1030.

Sejm prezesa NIK, który był zobowiązany 
do odpowiedzialności wobec posłów re-
prezentujących naród. Do zadań szefów 
jednostek terenowych należała realizacja 
kontroli planowych i doraźnych, przy za-
chowaniu ścisłej współpracy z radami na-
rodowymi. Zadaniem instytucji miało być 
kontrolowanie administracji publicznej 
i gospodarki narodowej (w terenie ograni-
czone do zakresu pozwalającego na kontro-
lę prawidłowości działania administracji 
centralnej).

Jeszcze przed formalnym utworzeniem 
NIK, co miało miejsce 9 marca 1949 r., 
w Olsztynie rozpoczęto starania o zmianę 
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Siedziba Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3e.
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Cezary Gogolewski, Piotr Górny, Ryszard Tomkiewicz

siedziby delegatury. Na wniosek Biura 
Kontroli przy Prezydium KRN, olsztyń-
ski Zarząd Miejski, na mocy orzeczenia 
podjętego 10 stycznia 1947 r., przekazał 
Biuru Kontroli nieruchomość położoną 
przy ul. Głowackiego 154. Do budynku 
należało też nieco ponad 11 arów ogrodu.

W styczniu 1947 r., gdy podjęto decy-
zję, ten wolno stojący budynek uważany 
był za nieruchomość o nieznanym stanie 

4 Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO), zespół: Delegatura NIK w Olsztynie (dalej: Delegatura 
NIK), sygn. 493, t. 1. Sprawy budynku przy ul. Głowackiego (1948–1963), k. 125. Orzeczenie Prezydium 
MRN w Olsztynie, 12.2.1951.

5 Ibidem, k. 61. Protokół szacunkowy, 3.3.1947; t. 3714. Kontrole�działalności�Delegatury�NIK�w�Olsztynie 
(1950–1951), k. 43v. Protokół kontroli fragmentarycznej Delegatury NIK w Olsztynie, 7.5.1951.

6 Ibidem, t. 1, k. 125. Orzeczenie Prezydium MRN w Olsztynie, 12.2.1951.

własności, toteż potraktowano go jako mie-
nie opuszczone i zdewastowane – jak osza-
cowano – w 67%. Remont powierzono olsz-
tyńskiemu przedsiębiorstwu prywatnemu 
„Odbudowa”5. W niedługim czasie pojawi-
ła się właścicielka nieruchomości, której 
na mocy postanowienia Sądu Grodzkiego 
w Olsztynie z 28 kwietnia 1948 r. kamie-
nicę przywrócono6. Ostatecznie, decy-
zją Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
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Fragment protokołu odprawy z kierownikami grup kontroli państwowej przeprowadzonej we wrześniu 
i październiku 1953 r. 
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w Olsztynie, podjętą 12 lutego 1951 r., 
Najwyższa Izba Kontroli stała się właści-
cielem wspomnianej nieruchomości7. NIK 
była dysponentem budynku aż do 16 lipca 
1983 r. Potem wróciła do prawdziwego 
właściciela – jak zapisano – „wolna od ob-
ciążeń z tytułu dokonanej przez NIK na-
prawy”8.

Lata 1952–1957
Rok 1952 to uchwalenie Konstytucji PRL 
i likwidacja niezależnej NIK, co naruszało 
zasadę niezawisłości tej instytucji od wła-
dzy wykonawczej. 

W listopadzie 1952 r. miejsce NIK za-
jęło Ministerstwo Kontroli Państwowej 
(które wchłonęło istniejące dotąd w po-
szczególnych ministerstwach departamen-
ty kontroli)9. Ministerstwo stało się jednym 
z resortów w rządzie, który teoretycznie 
powinien być objęty kontrolą niezależnej 
instytucji.

Kolejny akt prawny, rozporządzenie 
Ra dy Ministrów z 9 grudnia 1952 r., 
unormował organizację i zakres dzia-
łania powoływanych wówczas tereno-
wych jednostek kontrolipaństwowej oraz 
– do zadań szczególnych – „specjalnych 
grup kontroli państwowej”10. Obszar 
działania terenowych grup kontrolnych 
obejmował jedno lub dwa województwa. 

7 Ibidem.
8 Ibidem, t. 1, k. 127. Pismo z Prezydium WRN w Olsztynie do Anny Zatrieb, Olsztyn, 29.3.1951.
9 Ustawa z 22.11.1952 o kontroli państwowej, Dz.U. nr 47/1952 poz. 316; A. Sylwestrzak: Najwyższa…, 

op.cit., s. 147 i n.
10 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.12.1952 w sprawie organizacji i zakresu działania terenowych jednostek 

kontroli państwowej, Dz.U. nr 52/1952 poz. 341.
11 Zarządzeniem nr 48 Ministra Kontroli Państwowej z 29.7.1955 powołano pełnomocników Ministerstwa 

Kontroli Państwowej.
12 E. Tomkiewicz: Byłem�dyrektorem�tej�jednostki�przez�32�lata, „Kontrola Państwowa” nr 5/2003, s. 170-171; 

Relacja spisana: w zbiorach autora.

Ich kierowników powoływał Minister 
Kontroli Państwowej.

W Olsztynie Terenową Grupą Minister-
stwa Kontroli Państwowej (zamiennie 
w dokumentach określaną Zespołem 
Kontroli Państwowej, choć zdarzało się 
nawet w 1954 r., że zwano ją nadal De le-
gaturą), kierował inż. Eugeniusz Nowa-
kowski, od połowy 1955 r., jako terenowy 
Pełnomocnik Ministerstwa Kontroli Pań-
stwowej11. Do jego obowiązków należa-
ła koordynacja działań grupy kontrolnej, 
przestrzeganie jej należytego współdzia-
łania z lokalną administracją oraz władza-
mi partyjnymi, a także – co podkreślono 
– „nadzór nad realizacją postulatów napły-
wających od społeczeństwa”. Z tego okre-
su zapamiętano, że inspektorzy prowa-
dzili kontrole na obszarze sobie obcym, 
co można było zinterpretować jako pewną 
formę demokratyzacji zarządzania pań-
stwem, gwarantującą bezstronność i uczci-
wość prowadzonych działań. 

Kontrolerzy z Olsztyna jeździli na kil-
kutygodniowe kontrole do przedsię-
biorstw w  innych regionach kraju, 
np. do Białegostoku, Bydgoszczy, Elbląga, 
Kalisza, Kielc, Kra kowa, Lęborka, 
Szczecina, Torunia, Warsza wy, Zielonej 
Góry, a także do mniejszych miejscowości 
w województwie łódzkim i kieleckim12.
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W tym czasie siedzibą Terenowej Grupy 
Ministerstwa Kontroli Państwowej nadal 
był budynek przy ul. Głowackiego. W po-
łowie września 1956 r. dokonano aktu 
przekazania tej nieruchomości miej-
skiej administracji Olsztyna (o daw-
nej właścicielce już nie wspomniano)13. 
Od 1957 r., przez wiele następnych lat, 
siedziba Delegatury NIK w Olsztynie mie-
ściła się na drugiej kondygnacji budynku 
przy ul. Kościuszki 78 (po generalnym re-
moncie, niezbędnym po pożarze dachu, 
który wybuchł 29 lutego 1988 r., do de-
legatury należało też kilka pomieszczeń 
na zagospodarowanym poddaszu).

13 APO, Delegatura NIK, t. 1, k. 7. Protokół zdawczo-odbiorczy, Olsztyn, 15.9.1956.
14 Ustawa z 13.12.1957 o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz.U. nr 61/1957 poz. 330; A. Sylwestrzak: Najwyższa…, 

op.cit., s. 182 i n.

Lata 1957–1976
Pewnym przełomem na drodze do demo-
kratyzacji życia w powojennej Polsce stały 
się wydarzenia jesieni roku 1956, ważne 
także w olsztyńskich realiach. W cza-
sie VIII Plenum Komitetu Centralnego 
PZPR, zwołanego w październiku 1956 r., 
pojawiła się zapowiedź gruntownych 
zmian w organizacji kontroli w państwie, 
co zrealizowano rok później, w grudniu 
1957 r., gdy w miejsce zlikwidowanego 
Ministerstwa Kontroli Państwowej reakty-
wowano NIK z 18 delegaturami w terenie14. 
Miała to być instytucja znowu formalnie 
niezależna od rządu, podporządkowana 
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Kontrolerzy olsztyńskiej delegatury NIK na zebraniu w Kolejowym Ośrodku Obliczeniowym, rok 1966.
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Sejmowi posiadającemu uprawnienie do 
powoływania i odwoływania jej szefa. 
Prezes NIK został zobowiązany do przed-
stawiania w parlamencie wniosków o ab-
solutorium dla rządu oraz wygłaszał tam 
coroczne sprawozdania z działalności.

15 Tekst jednolity Konstytucji PRL, Dz.U. nr 7/1976 poz. 26; Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z 27.3.1976, 
Dziennik Ustaw nr 12/1976 poz. 66; A. Sylwestrzak: Najwyższa..., op.cit., s. 211 i n.

Lata 1976–1980
Kolejna znacząca reorganizacja pracy NIK 
nastąpiła w połowie lat siedemdziesiątych 
i związana była ze zmianą Konstytucji 
PRL wprowadzoną 10 lutego 1976 roku15. 
Tym razem zachowano ogólną nazwę 
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Nominacja Edwarda Tomkiewicza na przewodniczącego Delegatury NIK w Olsztynie, 12 października 1960 r.
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instytucji na szczeblu centralnym, a szef 
NIK utrzymał stanowisko prezesa (nie zo-
stał – jak dwie dekady wcześniej – urzęd-
nikiem w randze ministra). Instytucja, 
wzorem lat pięćdziesiątych, została prze-
kształcona w organ administracji podległy 
rządowi. Taki układ trwał do roku 1980.

Pojawiły się też zmiany organizacyjne 
w terenie, a pamiętać należy, że wówczas 
zaczął obowiązywać nowy podział admi-
nistracyjny kraju, z 49 niewielkimi woje-
wództwami. W Olsztynie formalnie prze-
stała istnieć delegatura NIK, a na jej miej-
sce utworzono Okręgowy Urząd Kontroli 
(UOK) w Olsztynie, organizacyjnie podle-
gły Urzędowi w Gdańsku (kadra inspektor-
ska w Olsztynie pozostała w dawnym skła-
dzie). Nowe porządki zaczęły obowiązywać 
od 1 lipca 1975 r.16, ale taki stan trwał tylko 
rok. Od 1 lipca 1976 r. UOK w Olsztynie 
zyskał pewną samodzielność i odtąd jed-
nostka nadzorowała prócz województwa 
olsztyńskiego, także ostrołęckie i suwalskie. 
Tak było do 31 grudnia 1981 r. Następnie 
obszar działania olsztyńskiej delegatury 
ograniczono do dwóch województw (olsz-
tyńskiego i ostrołęckiego; Suwalszczyzna 
została podporządkowana Delegaturze NIK 
w Białymstoku). Takie rozwiązanie obo-
wiązywało do 31 grudnia 1988 r.

Okres po 1980 r.
Ponowna zmiana organizacyjna dotyczą-
ca pracy NIK nastąpiła jesienią 1980 r. 

16 APO, Delegatura NIK, t. 2422. Protokoły z posiedzeń kolegiów delegatury NIK (1975), k. 12. Protokół nr 4/75 
z posiedzenia Kolegium Delegatury NIK, Olsztyn, 30.6.1975.

17 Ustawa z 8.10.1980 o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. nr 22/1980 poz. 81; 
Ustawa z 8.10.1980 o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz.U. nr 22/1980 poz. 82.

18 Ustawa z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz.U. nr 13/1995 poz. 59; A. Sylwestrzak: Najwyższa…, 
op. cit., s. 233 i n.

a na jej kształt bez wątpienia miały wpływ 
wydarzenia sierpnia 1980 r. Działania 
szły w parze z kolejną zmianą Konstytucji 
PRL, a na mocy ustawy z 8 październi-
ka 1980 r. powrócono do modelu usy-
tuowania niezależnej od administracji 
kontroli państwowej przy Sejmie, z nad-
rzędną wobec NIK rolą władzy ustawo-
dawczej17. Taki stan potwierdziła nowa 
ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli, określająca zadania i or-
ganizację Izby oraz regulująca postępo-
wanie kontrolne18.

Na temat osób zatrudnionych w nowo 
utworzonej Delegaturze NIK w Olsztynie 
(w la tach 1949–1952), a tym bardziej 
o pracownikach jeszcze wcześniejsze-
go Biura Kontroli przy Radzie Państwa, 
w olsztyńskich zbiorach archiwalnych za-
chowało się niewiele informacji. Wobec 
znikomej wiedzy na temat osób pracu-
jących w pierwszych strukturach apa-
ratu kontroli państwowej na Warmii 
i Mazurach, należy przywołać nazwi-
ska tych kilku osób, które na pewno 
były w NIK zatrudnione. Wiadomo 
na przykład, że w czwartym kwartale 
1949 r. funkcję p.o. szefa jednostki pełnił 
mgr Władysław Amrugowicz. W następ-
nym roku p.o. przewodniczącego delega-
tury był Jan Lisowski. W drugiej połowie 
1951 r. funkcję zastępcy przewodniczą-
cego jednostki pełnił Jan Dominiewski, 
który w pierwszej połowie 1952 r. był 
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p.o. dyrektora delegatury. W kolejnych la-
tach, do marca 1959 r., szefem Terenowej 
Gru py Kontroli Państwowej a potem dy-
rektorem Delegatury NIK w Olsztynie był 
inż. Eu geniusz Nowakowski, po nim, przez 
wiele kolejnych lat, bo od mar ca 1959 r. 
(od marca 1959 do października 1961 p.o. 
przewodniczącego) do czerwca 1991 r., 
szefem był mgr Edward Tomkiewicz. 

Olsztyńska delegatura nigdy nie była jed-
nostką o rozbudowanej strukturze ka-
drowej. Zatrudniano w niej od kilkunastu 
do około 30 osób, choć – jak wspominał 
Edward Tomkiewicz, w trakcie pełnie-
nia przez niego funkcji dyrektora przyję-
to w sumie ok. 140 osób i podobna liczba 
pracowników odeszła z jednostki19.

19 E. Tomkiewicz: Byłem�dyrektorem…, op.cit., s. 173, 174.
20 APO, Delegatura NIK, t. 3706. Plany kwartalne Biura Kontroli (1949), k. 4. Pismo z NIK w Warszawie do sze-

fów delegatur terenowych NIK, Warszawa, 7.8.1949.

Podział i metody pracy
Metody pracy olsztyńskiej delegatury nie 
odbiegały od sposobów działań w innych 
ośrodkach, choć specyfika terenu Warmii 
i Mazur wyznaczała określone kierunki 
aktywności. System pracy realizowany 
w lokalnych warunkach był określony 
centralnie, a kontrole przygotowywano 
na wniosek Rady Państwa, premiera, po-
szczególnych ministrów lub z inicjatywy 
dyrektora Biura Kontroli (potem dyrek-
tora delegatury). 

Szef olsztyńskiej jednostki zobowią-
zany był do przygotowywania dla De-
partamentu Prezydialnego NIK pro-
jektów dotyczących zamierzeń kontro-
lnych20: np. zestawienia przedsiębiorstw 
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Pochód pierwszomajowy w latach 70. ubiegłego wieku, w pierwszym rzędzie, od prawej: Stefan 
Baniewicz, Leopold Rulka, Zdzisław Uryn, Apolinary Klonowski, Edward Tomkiewicz.
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i instytucji, które zostały wytypowane 
do kontroli oraz obowiązkowego okre-
ślenia, jakiego rodzaju inspekcje nale-
żało przeprowadzić w danym zakładzie. 
Ponadto musiał sprecyzować, skąd wynika 
podejrzenie nieprawidłowości. Projekt 
kontroli należało poprzedzić konsulta-
cjami w samej delegaturze. Nadsyłane 
projekty działań były wykorzystywane 
przy precyzowaniu planów pracy NIK 
w skali kraju. Prócz kontroli zaplanowa-
nych według określonego centralnie har-
monogramu, prowadzono również inspek-
cje o charakterze doraźnym.

W działalności delegatury istotne miej-
sce zawsze zajmowała sprawozdawczość. 
Jej tryb ustalono odgórnie, choć dopusz-
czalne były pewne korekty. 

Należy pamiętać, że na kontrolę danego 
przedsiębiorstwa inspektorzy mieli wy-
znaczoną odpowiednią liczbę „kontrole-
rodni” (czasem w dokumentach określa-
nych jako „inspektorodni”), których raczej 
nie mogli przekroczyć. Jeżeli jednak po-
jawiał się problem z dotrzymaniem ter-
minów, to każdorazowo o zmianach pla-
nów należało poinformować odpowiedni 
departament w cent rali NIK. Wówczas 
do sprawozdawczości okresowej delega-
tura była zobowiązana dołączyć zestawie-
nie zatytułowane „odchylenia w realizacji 
kwartalnego planu pracy”, co stanowiło 
pewną formę wyjaśnienia niezrealizowa-
nia w terminie zamierzonych lub zleco-
nych zadań. 

21 Ibidem, k. 110. Pismo z centrali NIK do delegatur, Warszawa, 1.6.1949; k. 181. Pismo z centrali NIK do de-
legatur, Warszawa, 19.11.1948.

22 Ibidem, t. 4485. Sprawozdania na temat sposobów rozpatrywania skarg (1981).
23 Ibidem, t. 3188, k. 76. Protokół z odprawy Terenowej Grupy Kontroli Państwowej, Olsztyn, 8.11.1953.

Zdarzało się też, że w statystycznych 
zestawieniach przesyłanych z Olsztyna 
pojawiała się adnotacja, że kontrole za-
planowane na jeden kwartał zostały prze-
niesione na kwartał następny (w tzw. pla-
nach ramowych, odnoszących się do pracy 
w kwartale, stosowano „przesunięcia mie-
sięczne”, co opierało się na wewnętrznych 
normach21). Wszelkie „odchylenia od reali-
zacji planu” należało umotywować w spra-
wozdaniu kwartalnym. 

Wraz ze wzrostem liczby doniesień od  
obywateli w ostatnim kwartale 1980 r. 
i w 1981 r., w delegaturze szczególne zna-
czenie zaczęto przykładać do przygoto-
wywania okresowych zestawień na temat 
liczby skarg i sposobów ich załatwiania. 
Przesyłano je następnie do stolicy22 w for-
mie sprawozdań z załącznikami.

Po roku 1956, zgodnie z zarządzeniem 
Prezesa NIK Konstantego Dąbrowskiego 
z 14 kwietnia 1958 r., w Olsztynie zaczęto 
organizować okresowe zebrania Kolegium 
Delegatury NIK, co w istocie tylko w pew-
nym stopniu stanowiło kontynuację – zna-
nych już wcześniej – okresowych zebrań 
pracowników inspekcyjnych. Wówczas, 
podczas „odpraw członków Terenowej 
Grupy Kontrolnej”, wspólnie analizowano 
sporządzane w terenie protokoły pokon-
trolne, ale też omawiano np. tezy do re-
feratów, jakie zamierzano zaprezentować 
na temat działalności delegatury podczas 
zebrań władz politycznych i administra-
cyjnych miasta i regionu23.
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Od wiosny 1958 r. kolegium delegatury 
zbierało się zazwyczaj raz na dwa miesią-
ce, o ile sytuacja nie wymusiła częstszych 
spotkań. Nie były to zebrania wszystkich 
inspektorów. Organizowano je w węższym 
gronie i mogły nasuwać skojarzenia z zespo-
łowym zarządzaniem delegaturą osób ma-
jących do siebie zaufanie, realizujących zle-
cane kierunki działań jednostki. W składzie 
kolegium w olsztyńskiej delegaturze, prócz 
dyrektora, byli zazwyczaj trzej inspektorzy24. 

Zajmowano się bieżącą działalnością de-
legatury, analizowano działania inspekto-
rów, zapoznawano się z najświeższą kore-
spondencją z Departamentu Prezydialnego 
NIK, odnoszącą się do pracy jednostki. 
Zatwierdzano plany kontroli na najbliższe 
miesiące oraz analizowano i zatwierdza-
no sprawozdania z przeprowadzonych in-
spekcji, omawiając m.in. sankcje zastoso-
wane wobec skontrolowanych jednostek. 
Czasem szerzej zajmowano się wynika-
mi konkretnych kontroli, które uznane 
były w tamtych realiach za szczególnie 
istotnie. Bywało, że wspólnie badano i wy-
ciągano konsekwencje z krytycznych uwag, 
jakie napływały z centrali. Okresowo, pod-
czas posiedzeń kolegium dyrektor jednost-
ki prezentował sylwetki osób ubiegających 
się o zatrudnienie. Wspólnie analizowano 
też wnioski personalne dotyczące awan-
sów pracowniczych.

W delegaturze okresowo zwoływano 
też odprawy i szkolenia dla inspektorów. 

24 Ibidem, t. 1582. Materiały dot. działalności Kolegium Delegatury NIK (1960/1961), k. 3. Protokół z posie-
dzenia Kolegium Delegatury, Olsztyn 30.1.1960.

25 Ibidem, t. 1615. Narady miesięczne inspektorów NIK (1966); t. 3188. Protokóły z odpraw Delegatur Mini-
sterstwa Kontroli Państwowej (1953).

26 Ibidem, t. 3188, k. 36. Protokół z odprawy w Delegaturze Ministerstwa Kontroli Państwowej, 30.4.1953.
27 J. Babula: Wojsko�Polskie�1945–1989.�Próba�analizy�operacyjnej, Warszawa 1998, s. 350.

Organizowano je zazwyczaj co miesiąc, 
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał25. 
W latach pięćdziesiątych odprawy pra-
cownicze w delegaturze kończono „szko-
leniami zawodowymi w formie semina-
ryjnej”. Prócz kwestii ogólnych, dotyczą-
cych istoty pracy kontrolerskiej w realiach 
Polski Ludowej, wiele czasu przeznaczano 
na wyjaśnienia związane z prawidłowym 
sporządzaniem protokołów pokontrolnych 
i rozbudowaną sprawozdawczością zwią-
zaną z działalnością delegatury26.

W kolejnych latach program zebrań in-
spektorów był podobny. Wspólnie analizo-
wano wyniki przeprowadzanych kontroli, 
potem dyskutowano oraz wysłuchiwano 
informacji na temat najnowszych aktów 
prawnych oraz zarządzeń i okólników pre-
zesa NIK dotyczących pracy inspektorów 
w terenie. 

Konsekwencją usytuowania Delega-
tury NIK w Olsztynie w określonych 
trybach administracyjno-kontrolnych 
państwa, była ścisła współpraca z tere-
nowymi grupami operacyjnymi, powo-
łanymi na mocy decyzji Rady Ministrów 
w końcu października 1981 roku27. 
Struktury te miały zapobiegać marno-
trawstwu i niegospodarności, nadzoro-
wać system zaopatrzenia mieszkańców, 
kontrolować usługi, zwalczać spekulację, 
zatem zakres ich działań faktycznie był 
pokrewny codziennemu funkcjonowa-
niu NIK.
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Ten kierunek działalności delegatury 
miał też zyskać wsparcie zinstytucjona-
lizowane w postaci Inspekcji Robotniczo- 
-Chłopskiej (IRCh), działającej przez czte-
ry schyłkowe lata PRL (1985–1989), utwo-
rzonej na mocy uchwały Rady Państwa 
i Rady Ministrów z 7 maja 1985 roku28. 
Sekcja ta miała ściśle współpracować 
z NIK i być „społecznym organem kon-
troli przestrzegania zasad sprawiedliwości 
społecznej oraz socjalistycznej praworząd-
ności”. Powołanie Inspekcji niosło ze sobą 
zmiany w statucie NIK, czego skutkiem 
było stworzenie w strukturze Izby odpo-
wiedniego departamentu i terenowych 
oddziałów IRCh wchodzących w skład 
poszczególnych delegatur, którymi – po-
dobnie jak w Olsztynie – z urzędu kierował 
zastępca dyrektora29. Oddziały „irchy”, 
jak potocznie nazywano te struktury, po-
wołano także w Ostrołęce i Ciechanowie. 
Działalność Inspekcji w kontekście pro-
wadzenia kontroli wspierali kontrolerzy 
społeczni. W tamtej rzeczywistości spo-
łeczno-politycznej były to osoby najczę-
ściej wykonujące czynności wbrew własnej 
woli, gdyż społeczna praca nie przynosiła 
dochodów ani satysfakcji, natomiast często 
wywoływała ostracyzm społeczny, zwłasz-
cza że na ogół przypadały jej kontrole do-
tyczące zasadności przydziału mieszkań, 
stanu piekarnictwa, branży mleczarskiej, 

28 Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z 7.5.1985 w sprawie zapewnienia warunków skutecznej działal-
ności Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej, Monitor Polski nr 10/1985 poz. 82.

29 Por. APO, zespół: Delegatura NIK w Olsztynie. Wojewódzki Oddział ds. Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej 
w Olsztynie (1985–1989), sygn. 2843. 

30 APO, Delegatura NIK, t. 2749. Konferencje, narady w Okręgowym Urzędzie Kontroli (1977), k. 22-23. Ze-
stawienie tematów kontroli w pierwszym półroczu 1977 r.; t. 3181. Plany kontroli Terenowych Grup MKP 
(1955); t. 4483. Instrukcje z centrali (1981), k. 4v. Wytyczne Prezesa NIK dla dyrektorów terenowych de-
legatur, Warszawa, 27.10.1981.

służby zdrowia, handlu i gastronomii, 
a zatem dziedzin najważniejszych w życiu 
codziennym.

Zakres czynności kontrolerskich 
Analizując rozległą, archiwalną dokumen-
tację ukazującą aktywność olsztyńskiej de-
legatury NIK, wyróżnić można kilka głów-
nych kierunków działalności kontrolerskiej, 
a specyfika wadliwie funkcjonującej gospo-
darki państwa socjalistycznego gwaranto-
wała w istocie powtarzający się w kolejnych 
dekadach zakres prac inspekcyjnych. 

Indywidualne cechy regionu powodo-
wały, że priorytetem pozostawały sprawy 
związane z produkcją roślinną, hodowlą 
i gospodarką leśną30. Nagminnie monito-
rowano prawidłowość produkcji w new-
ralgicznym dla Polski Ludowej dziale 
gospodarki, jakim był przemysł mięsny. 
Sprawdzano zarówno rzeźnie, jak i zakła-
dy przetwórcze oraz obrót mięsem i jego 
przetworami.

Te kierunki przez  lata dominowa-
ły w planach kontrolnych i w zestawie-
niach obrazujących wyniki działań dele-
gatury, choć zakres jej prac był w istocie 
dużo szerszy (zajmowano się: gospodar-
ką komunalną, przemysłem i drobną wy-
twórczością, budownictwem, transpor-
tem, handlem i usługami, elektryfikacją 
wsi, skupem, opieką zdrowotną, oświatą 
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i kulturą, ale okresowo także działalnością 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego i re-
alizacją akcji osiedleńczej oraz wykonaniem 
Narodowego Planu Gospodarczego31).

Zawsze w kręgu zainteresowania de-
legatury były sprawy organizacyjne i fi-
nansowe przedsiębiorstw oraz instytucji, 
w tym zwłaszcza zajmowano się realizacją 
budżetów tych jednostek. 

Kluczową tematyką prowadzonych kon-
troli była też kondycja lokalnego handlu, 
rzemiosła i gastronomii. Przykładowo, kon-
trole dotyczyły np. produkcji i zaopa trzenia 
rynku w wyroby przemysłu lekkiego, kon-
dycji rynku nabiałowego, zakupów ze źró-
deł zdecentralizowanych, zaopatrzenia 
w artykuły przemysłowe w Powszechnym 
Domu Towarowym w Olsztynie, Miej-
skiego Handlu Detalicznego, w tym także 
prowadzonej w tych placówkach sprze-
daży ratalnej artykułów przemysłowych. 
Inspektorzy delegatury sporadycznie bada-
li np. prawidłowość dokonywanych przecen 
w uspołecznionych jednostkach handlo-
wych, a systematycznie, bo co roku, kon-
trolowano organizację handlu i gastronomii 
na szlakach turystycznych. Także w za-
sadzie rokrocznie badano przygotowania 
władz miejskich do zimy, a wiosną stan 
porządków w mieście. Kontrole dotyczyły 
też np. przeprowadzanych remontów kapi-
talnych, ale i mniej oczywistych obszarów, 
jak zaopatrzenie szkół w pomoce naukowe 

31 Ibidem, t. 2. Sprawy organizacyjne (1953–1963), k. 3, 4. Pismo z Delegatury NIK w Olsztynie do Departa-
mentu Prezydialnego NIK w Warszawie, Olsztyn, 11.11. 1958 oraz t. 3181 Plany�kontroli�Terenowych�Grup�
MKP (1955); t. 3705. Plany�pracy�Biura�Kontroli (1948).

32 Por. np. ibidem, t. 63. Różne kontrole. Korespondencja (1953–1958); t. 851. Karty realizacji kontroli (1965); 
t. 2281. Sprawozdania kwartalne i roczne komórek NIK (1975); t. 2922. Plany�kontroli (1978).

33 Ibidem, t. 2, k. 139. Tezy Poszukiwanie�nowych�dróg�i�sposobów�do�osiągnięcia�lepszych�i�skuteczniejszych�
efektów�kontroli przygotowane przez Eugeniusza Nowakowskiego (1957).

oraz jakość higieny szkolnej i działalność 
placówek powszechnej służby zdrowia32.

Podstawy działań kontrolnych
Podstawą do podjęcia czynności przez dele-
gaturę były doniesienia z urzędów admini-
stracji publicznej, z Milicji Obywatelskiej, 
od lokalnych radnych i posłów reprezen-
tujących Warmię i Mazury, a także wy-
nikały – jak wspomniano – z realizacji 
wytycznych kontrolnych pochodzących 
z centrali lub od dyrektora delegatury. 
Często dotyczyły one tematyki uniwer-
salnej, choć rzecz jasna specyfika regio-
nalna nie mogła być ignorowana.

Źródło informacji o domniemanych nie-
prawidłowościach stanowiły skargi i donosy 
od obywateli, w dużej mierze anonimo-
we. Charakterystyczne jest to, że w do-
kumentacji archiwalnej z pierwszych lat 
istnienia olsztyńskiej delegatury w zasadzie 
nie ma teczek dotyczących skarg i wnio-
sków od społeczeństwa, co nie znaczyło, 
że do drugiej połowy lat pięćdziesiątych 
ich nie było. Faktem pozostaje, że głównie 
zajmowano się meldunkami pochodzącymi 
„od komórek partyjnych”, które dotyczy-
ły marnotrawstwa w produkcji i w handlu 
oraz jaskrawego łamania dyscypliny finan-
sowej, łapownictwa, korupcji i spekulacji33, 
a wiec patologii, których wyeliminowanie 
zapowiadano – choć bezskutecznie – jesz-
cze pod koniec poprzedniej dekady.
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Od połowy lat pięćdziesiątych szczegól-
nie wiele doniesień od obywateli dotyczyło 
zaniedbań organizacyjnych oraz ignoran-
cji osób zajmujących kierownicze stano-
wiska34. 

Z biegiem lat większość skarg napły-
wających do delegatury dotyczyła niepra-
widłowości w systemie ekonomicznym, 
marnotrawstwa mienia, złego zaopatrzenia 
i wadliwych usług, kwestii związanych 
z zatrudnieniem i nadużyć w gospodarce 
komunalnej35. 

Wiele informacji na temat liczby dono-
sów wpływających do delegatury zacho-
wało się z początku lat osiemdziesiątych, 
gdy – przynajmniej początkowo – zacho-
dzące w kraju wydarzenia skłaniały obywa-
teli do aktywnego wyrażania swoich opinii 
na temat stanu gospodarki, zaobserwowa-
nych nieprawidłowości czy zwykłych nad-
użyć, choć jak to w podobnych sytuacjach 
bywa, część „obywatelskich meldunków” 
wynikała z zawiści. Jednocześnie sytuacja 
polityczna w kraju skłaniała władze do for-
mułowania, m. in. wobec NIK, zaleceń 
o konieczności „zbliżenia się do obywateli, 
wysłuchiwania skarg, udzielania im peł-
nego wsparcia w załatwianiu nurtujących 
ich spraw”, ale też słuchania opinii „orga-
nów przedstawicielskich”, czyli rad naro-
dowych, co jednak w realiach początku lat 
osiemdziesiątych nadal miało ograniczony, 
nieprawdziwy wydźwięk.

Ostatecznie w  ostatniej dekadzie 
PRL liczba „doniesień prywatnych” wy-
raźnie zmalała, ponieważ u progu lat 

34 Ibidem, t. 3147. Wycinki prasowe (1954).
35 Ibidem, t. 2579, k. 20 i n. Analiza�problematyki�zawartej�w�skargach�i�wnioskach�wniesionych�w�1976�r.�

do�Okręgowego�Urzędu�Kontroli�w�Olsztynie.

dziewięćdziesiątych zaczęły dominować 
kontrole planowe.

Czas po roku 1989
Przez dziesięć lat, tj. od 1 stycznia 1989 r. 
do 31 grudnia 1998 r., Delegatura NIK 
w Olsztynie obejmowała swoim zakresem 
działania trzy ówczesne województwa: 
olsztyńskie, ostrołęckie i ciechanowskie. 
Od 1999 r., wskutek reformy administra-
cyjnej kraju, właściwość miejscowa olsz-
tyńskiej delegatury NIK obejmuje teren 
województwa warmińsko-mazurskiego 
i pozostaje niezmienna do dziś. 

Do 2004 r. siedzibą delegatury pozo-
stawał budynek przy ul. Kościuszki 78. 
Ze względu jednak na jego ograniczone 
możliwości lokalowe (mieścił się w nim 
również Wojewódzki Urząd Statystyczny 
w Olsztynie) zapadła decyzja o kolejnej 
przeprowadzce. Wybór padł na obiekt 
usytuowany przy ul. Artyleryjskiej 3e. 
Budynek znajduje się na terenie historycz-
nego zespołu budowlanego dawnych koszar 
piechoty, których budowę rozpoczęto w la-
tach 1897–1898. Od 1 października 1905 r. 
stacjonował w nich Pierwszy Warmiński 
Pułk Piechoty Nr 150 (1. Ermländischen 
Infanterie-Regiment Nr 150). W koszarach 
tych służył, jako krawiec, Alojzy Śliwa 
(1885–1969) – pisarz, poeta, redaktor, dzia-
łacz polski na Warmii i Mazurach, zaś żoł-
nierze pułku nazywani byli przez miesz-
kańców Olsztyna, od kolorów mundurów, 
„kanarkami”. Sam budynek wzniesiony 
został w latach 1910–1913, w ramach 
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rozbudowy pierwotnego założenia kosza-
rowego z końca XIX w. Mieściło się w nim 
kasyno wojskowe – zarówno przed II wojną 
światową, jak również w okresie powojen-
nym, gdy w koszarach tych stacjonowa-
ło polskie wojsko. Swoją siedzibę miała 
tu też Orkiestra Wojskowa Garnizonu 
Olsztyńskiego. Od 2000 r., po rozformo-
waniu 15. Dywizji Zmechanizowanej im. 
Króla Wł. Jagiełły obiekt nie był użytko-
wany – zarządzała nim Agencja Mienia 
Wojskowego.

W 2003 r. budynek, wraz z działką, prze-
jęła Najwyższa Izba Kontroli, z przeznacze-
niem na siedzibę olsztyńskiej delegatury. 
Zaraz rozpoczęto prace mające na celu do-
stosowanie obiektu do pełnienia funkcji 
administracyjno-biurowej. Wnętrze grun-
townie przebudowano, jednak w stanie 
pierwotnym odtworzono jedną z klatek 
schodowych, znajdującą się w południo-
wej bryle budynku. Zachowano orygi-
nalne schody, balustradę, posadzki i po-
łożono tynki z wykorzystaniem dawnych 
metod. Uroczyste otwarcie nowej siedziby 
Delegatury NIK w Olsztynie miało miejsce 
w październiku 2004 r. Kolejny remont 
budynek przeszedł w latach 2013–2015. 
Poprawiono wówczas izolację przeciwwil-
gociową fundamentów, wykonano nową 
termoizolację pomieszczeń biurowych 
i ponownie przeprowadzono prace kon-
serwatorskie elewacji. Efektem tych prac 
jest kolejne świadectwo historii – nad wej-
ściem głównym do budynku, wyekspono-
wano fragment oryginalnego tynkowania. 
Wnętrze obiektu, poza zachowaną zabyt-
kową klatką schodową, zyskało też nowy 
wystrój. 

Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Wo-
je wódzkiego Konserwatora Zabytków 

z 6 czerwca 2003 r., dawny budynek ad-
ministracyjno-klubowy w zespole byłych 
koszar wojskowych, a obecnie siedzibę 
Delegatury NIK w Olsztynie, wpisano 
do rejestru zabytków województwa war-
mińsko-mazurskiego.

Działalność kontrolna 
po przemianach demokratycznych
Działalność kontrolna Delegatury NIK 
w Olsztynie po przemianach ustrojowych, 
które miały miejsce w 1989 r. była i jest ści-
śle związana z funkcjonowaniem i kierun-
kami badań kontrolnych realizowanych 
przez Najwyższą Izbę Kontroli jako naczel-
ny organ kontroli państwowej. Oznacza 
to przede wszystkim zaangażowanie 
w kontrole planowane i koordynowane 
centralnie, których zakres i tematyka w mi-
jających już blisko 30 latach były i nadal 
są efektem określonej sytuacji społeczno-
-gospodarczej w najważniejszych dziedzi-
nach funkcjonowania państwa. Niemniej, 
specyfika regionu Warmii i Mazur, uwa-
runkowana m.in. położeniem geograficz-
nym, stanem środowiska naturalnego, sytu-
acją demograficzną, czy poziomem rozwoju 
gospodarczego, również determinowała, 
zwłaszcza w okresie ostatnich kilkunastu 
lat, kierunki badań kontrolnych prowadzo-
nych przez olsztyńską delegaturę, w ra-
mach planów pracy NIK na kolejne lata.

Z uwagi na zakres tematyczny prowadzo-
nych kontroli, w działalności Delegatury 
NIK w Olsztynie po 1989 r. wyróżnić 
można (podobnie jak w wypadku pozo-
stałych jednostek terenowych NIK) dwa 
zasadnicze okresy, a mianowicie: prze-
mian ustrojowych i odbudowy państwa 
demokratycznego oraz okres współczesny, 
tj. funkcjonowania najwyższego organu 
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kontroli w demokratycznym państwie 
prawa. Jako daty graniczne dla pierw-
szego z tych okresów autorzy artykułu 
przyjęli lata 1989–1999. Są to granice 
umowne, wyznaczone z jednej strony datą 
pierwszych wolnych wyborów do Sejmu 
i Senatu RP, z drugiej zaś rokiem wdro-
żenia niezwykle istotnych dla funkcjono-
wania państwa, w tym również dla NIK, 
reform: administracyjnej (jej efektem 
jest m.in. obecny podstawowy podział 
administracyjny kraju i ustanowienie trój-
stopniowego samorządu terytorialnego), 
systemu oświaty (wprowadzono gimna-
zja), emerytalnej (powstały tzw. 3 filary 
emerytalne) i służby zdrowia (zdecentrali-
zowano system ubezpieczeń zdrowotnych 
i utworzono kasy chorych).

Lata 1989–1999
Wraz  z  zapoczątkowanymi w  kraju 
w czer wcu 1989 r. zmianami ustrojo-
wo-politycznymi nastąpił gwałtowny 

okres przemian w życiu społecznym 
i ekonomicznym. Zmieniające się oto-
czenie, głównie gospodarcze, powodowa-
ło, iż stopniowo do „lamusa” historii od-
chodziło podejmowanie przez delegaturę 
takich tematów jak: zaopatrzenie rynku 
w ryby i przetwory rybne, czy też dys-
trybucja i sprzedaż płyt eternitowych. 
Inicjowano natomiast realizację takich 
kontroli, które bardziej odpowiadały wy-
zwaniom nowej rzeczywistości ekono-
miczno-prawnej. Pojawiły się też nowe 
zagadnienia, które obejmowano bada-
niem, jak np. związane z przekształce-
niami własnościowymi w gospodarce 
lub funkcjonowaniem sektora rolnego 
w warunkach gospodarki rynkowej. 
Zmieniały się też podmioty podlega-
jące kontroli. Powstawały spółki prawa 
handlowego, a stopniowo likwidowano 
dotychczas funkcjonujące, jak przedsię-
biorstwa państwowe, państwowe gospo-
darstwa rolne czy centrale handlowe. 
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Spotkanie pracowników Delegatury NIK w Olsztynie z okazji przejścia na emeryturę dyrektora 
Edwarda Tomkiewicza (siódmy z lewej), Olsztyn, 28 czerwca 1991 r.
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Zmiany ustrojowe wymusiły też odstą-
pienie od kontroli sektora spółdzielczości. 

Wnioski pokontrolne stawały się bar-
dziej przemyślane i adekwatne do nowej 
sytuacji ekonomiczno-prawnej. Kończył 
się czas, gdy w wyniku kontroli obligo-
wano np. jedno z państwowych gospo-
darstw rybackich do zorganizowania 
nowych punktów sprzedaży detalicznej 
ryb oraz podjęcia własnego ich przetwór-
stwa przez uruchomienie wędzarni lub, 
gdy w toku kontroli Przedsiębiorstwa 
Wodociągowo-Kanalizacyjnego wobec 
aż 84 osób zastosowano sankcje służbo-
we za stwierdzone zaniedbania i niedopeł-
nienie obowiązków służbowych (stanowi-
ło to 57% ogółu pracowników). Burzliwy 
czas przemian implikował pojawianie się 
tematów adekwatnych do nowej sytuacji, 
jak np. w 1990 r. rozeznanie przyczyn wy-
stępowania zatorów płatności w gospodar-
ce lub celowość i efektywność powiązań 
przedsiębiorstw państwowych ze spółkami 

prawa handlowego. O kontrole wnioskowa-
li też nowi partnerzy społeczni czasu prze-
mian, jak np. związki zawodowe, które ini-
cjowały podejmowanie tematów aktual-
nie bulwersujących obywateli. To właśnie 
na wniosek NSZZ „Solidarność” Regionu 
Mazowsze w 1990 r. w Stacji Hodowli 
i Unasieniania Zwierząt w Ciechanowie 
delegatura przeprowadziła kontrolę doty-
czącą prawidłowości wykorzystania dota-
cji, która potwierdziła podnoszone zarzuty 
i doprowadziła do zwrotu jej części.

W 1990 r., na wniosek trojga posłów, 
przeprowadzono także kontrolę Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Społeczno- 
-Kulturalnego „Pojezierze” w Olsztynie 
i w podległym mu wydawnictwie, doty-
czącą prawidłowości prowadzenia dzia-
łalności wydawniczej i gospodarki finan-
sowej. W wyniku tej kontroli spowodo-
wano m.in.:

 • zlikwidowanie zbędnych stanowisk kie-
rowniczych w wydawnictwie, tj. zastępcy 

Fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 D

el
eg

at
ur

y 
N

IK
 w

 O
ls

zt
yn

ie

Przejście na emeryturę doradcy technicznego Andrzeja Macuty (z bukietem), obok dyrektor delega-
tury Antoni Stupiński, Olsztyn, kwiecień 2010 r. 
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dyrektora ds. ekonomicznych oraz samo-
dzielnego stanowiska kierownika działu 
finansowo-księgowego;

 • unieważnienie aktu notarialnego prze-
jęcia przez Zarząd Główny Stowarzysze-
nia w wieczyste użytkowanie Zamku Re-
szelskiego;

 • odwołanie prezesa Zarządu Główne-
go Stowarzyszenia oraz unormowanie 
w pełni pracy redaktorów merytorycz-
nych, a od pozostałych pracowników wy-
egzekwowanie wykonywania podstawo-
wych obowiązków.

Wyniki tej  kontroli były  szeroko 
pre zento wane w  prasie regionalnej, 
m.in. w licz nych artykułach w najbardziej 
poczytnym lokalnym dzienniku „Gazecie 
Olszty ńskiej” i wzbudziły duży oddźwięk 
społeczny. Delega tura przywiązywała dużą 
wagę do zainteresowania mediów prze-
prowadzoną kontrolą, gdyż – jak podano 
w rocznym sprawozdaniu z jej działalno-
ści – publikowane artykuły „przyczyniły 
się do pełniejszej realizacji wniosków po-
kontrolnych oraz nacisku opinii publicznej 
na społeczną jednostkę w celu dokonania 
pożądanych zmian”.

W 1991 r. w wyniku kontroli „Przebiegu 
procesów prywatyzacji w Mławskim 
Przed siębiorstwie Insbud S.A. w Mławie” 
spowodowano m.in. dokonanie wpłat 
na wykup akcji przez akcjonariuszy na łącz-
ną kwotę 155 mln zł. Negatywnie ocenio-
no także przeznaczenie na kapitał akcyj-
ny prywatyzowanego przedsiębiorstwa 
kwoty 1158,7 mln zł z funduszu socjal-
nego, tj. z naruszeniem obowiązujących 
przepisów. Na wniosek NIK Prokuratura 
Rejonowa w Ciechanowie skierowała 
do Sądu Rejonowego w tym mieście akt 
oskarżenia przeciwko dyrektorowi spółki 

z tytułu poświadczenia nieprawdy na oko-
liczność wpłat dokonanych przez pracow-
ników na wykup akcji.

W 1992 r. w wyniku przeprowadzonej 
kontroli w Oddziale Banku Gospodarki 
Żywnościowej w Ostródzie w ramach te-
matu „Funkcjonowanie systemu bankowe-
go” spowodowano m.in. wypowiedzenie 
umowy kredytu skonwertowanego w wy-
sokości 3014 mln zł, udzielonego jednemu 
z podmiotów gospodarczych, z przenie-
sieniem tej kwoty na rachunek zadłużenia 
przeterminowanego natychmiast wykonal-
nego oraz ustanowienie hipoteki przymu-
sowej na wyodrębnionym majątku porę-
czyciela tego kredytu, a także odwołanie 
dyrektora oddziału banku za stwierdzone 
nieprawidłowości w kredytowaniu.

W 1993 r., w rezultacie kontroli „Stan 
przekształceń własnościowych w gospo-
darce narodowej w 1993 r.” w Przedsię-
biorstwie Przetwórstwa Zbożo wego „PZZ” 
w Ostródzie spowodowano m.in.:

 • zmianę sfałszowanego sprawozdania fi-
nansowego za 1992 r., rezultatem czego było 
naliczenie przez UKS należności dla budże-
tu państwa w wysokości blisko 2000 mln zł 
(P/12/156) oraz podjęcie czynności doty-
czących ich wyegzekwowania;

 • odwołanie przez organ założycielski dy-
rektora przedsiębiorstwa;

 • przeprowadzenie przez Prokuraturę 
Rejonową postępowania karnego wobec 
osób winnych stwierdzonych nieprawi-
dłowości i przekazanie sprawy do Sądu 
Rejonowego.

W wyniku przeprowadzonej w 1995 r. 
w Urzędzie Wojewódzkim w Ciechanowie 
kontroli „Analiza i kontrola wykonania bu-
dżetu państwa w 1994 r.” wobec 16 osób 
skierowano zawiadomienia o naruszeniu 
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dyscypliny budżetowej, w tym wobec 
8 kierowników jednostek budżetowych 
i 8 głównych księgowych tych jednostek. 
Z grupy tej 14 osób uznano winnymi naru-
szenia dyscypliny budżetowej, z których 
6 ukarano upomnieniami.

Od października 1997 r. do marca 
1998 r. Delegatura NIK w Olsztynie prze-
prowadziła – z własnej inicjatywy – kon-
trolę planową, dotyczącą działalności or-
ganów administracji publicznej w zakre-
sie nadzoru nad realizacją budownictwa 
letniskowego. Była to jedna z pierwszych 
kontroli przygotowanych przez delegaturę 
i zakończonych sporządzeniem informa-
cji o jej wynikach. Kontrola ujawniła nie-
prawidłowości w procesie wydawania po-
zwoleń na budowę domów letniskowych, 
występujące zarówno po stronie organów 
nadzoru architektoniczno-budowlanego, 
jak i inwestorów, a także niewystarczające 
i mało skuteczne działania tych organów 
służące zwalczaniu nielegalnego budownic-
twa rekreacyjnego. Negatywnym i nagmin-
nym zjawiskiem występującym na terenie 
badanych województw było występowanie 
licznych przypadków samowoli budowla-
nych, szczególnie tam, gdzie istniał zakaz 
określonego rodzaju budownictwa.

Okres współczesny, od 2000 roku
Pierwsze lata nowego tysiąclecia to 
m.in. pla nowane centralnie kontrole 
związane ze wspomnianymi wcześniej 
czterema reformami państwa polskie-
go. Jednocześnie jest to też okres, w któ-
rym stopniowo wzrasta rola terenowych 

36 Kontrola: Transgraniczne�przemieszczanie�odpadów�pomiędzy�Polską�a�Rosją�–�Obwodem�Kaliningradzkim, 
nr P/04/158, przeprowadzona w I półr. 2004 r., obejmująca lata 2001–2003. 

jednostek NIK w działalności kontrolnej 
Izby. Dzieje się tak dzięki większemu 
niż w okresie wcześniejszym zaangażo-
waniu w planowanie pracy NIK i progra-
mowanie kontroli. Obecnie aktywność 
delegatur nie ogranicza się tylko do zgła-
szania propozycji do planu pracy, lecz po-
lega także na późniejszym programowa-
niu i realizowaniu zgłoszonych tematów 
w przypadku przyjęcia ich, jako kontro-
li koordynowanych lub niekoordynowa-
nych, do planu pracy na dany rok. Sytuacja 
ta dotyczy również olsztyńskiej delegatury, 
która w latach 2000–2017 zrealizowała 
40 kontroli własnych, w tym 18 kontroli 
koordynowanych, 21 niekoordynowanych 
(realizowanych wyłącznie przez delegatu-
rę w Olsztynie tylko na terenie woj. war-
mińsko-mazurskiego) i jedną kontrolę 
we współpracy z Izbą Obrachunkową 
Federacji Rosyjskiej36. Choć zakres te-
matyczny jest bardzo zróżnicowany, po-
dzielić je można na kilka głównych grup 
tematycznych: problematyka ochrony śro-
dowiska naturalnego i wykorzystywania 
jego zasobów; gospodarowanie majątkiem, 
w tym gruntami stanowiącymi własność 
Skarbu Państwa i jednostek samorządu 
terytorialnego; rozbudowa sieci infrastruk-
turalnych na terenie woj. warmińsko-ma-
zurskiego, w tym wykorzystanie funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej; szero-
ko rozumiana problematyka społeczna. 
Ponownie należy podkreślić, że zapre-
zentowany podział jest umowny (niektó-
re z przeprowadzonych przez delegatu-
rę w Olsztynie kontroli zakwalifikować 
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Fot. Archiwum Delegatury NIK w Olsztynie
Spotkanie pracowników Delegatury NIK w Olsztynie w grudniu 2018 r. Piąty od lewej w pierwszym rzędzie stoi p.o. wicedyrektora Józef Bogdański, 
obok dyrektor Piotr Górny i p.o. wicedyrektora Piotr Wanic.
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można bowiem do dwóch lub nawet trzech 
ww. grup), a jego celem jest zobrazowa-
nie różnorodności badanych zagadnień. 
Najbardziej interesujące kontrole własne 
delegatury przeprowadzone w omawianym 
okresie przedstawiono poniżej.

Dożywianie dzieci

Kontrola „Wykorzystanie przez gminy woj. 
warmińsko-mazurskiego środków publicz-
nych na realizację w latach 2006–2007 
programu wieloletniego ‚Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania’”37. Stwierdzone 
w jej toku nieprawidłowości dotyczyły 
organizacji dożywiania, monitorowania 
i sprawozdawczości o realizacji programu, 
a także zamówień publicznych. W niektó-
rych szkołach czterech skontrolowanych 
gmin uczniom nie zapewniono dożywia-
nia w formie gorących posiłków. Zamiast 
tego dzieci otrzymywały kanapki, bułki, 
owoce i napoje w jednej – także chipsy 
i słodycze, co stało w sprzeczności z podsta-
wowym celem programu, jakim było upo-
wszechnianie zdrowego stylu żywienia. 
Inne stwierdzone w toku tej kontroli nie-
prawidłowości polegały na nieobjęciu do-
żywianiem części uprawnionych uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych oraz nierzetel-
nym sporządzaniu informacji (sprawoz-
dań) o realizacji programu w wojewódz-
twie i w kontrolowanych gminach.

Mazurskie jeziora

Kontrola „Realizacja programu ‚Rozbu-
do wa i  modernizacja infrastruktury 

37 P/08/148.
38 P/11/152.

wo d no-ściekowej w Re gi onie Wielkich 
Jezior Ma zurskich – MA STERPLAN 
dla Wielkich Jezior Ma zur skich’”38 wykaza-
ła, że gminy na ogół prawidłowo realizowały 
program. W ramach projektów rozbudowy 
i modernizacji istniejących sieci wybudo-
wano 367,1 km sieci kanalizacji sanitarnej 
i 113,4 km sieci wodociągowej, umożliwia-
jąc korzystanie z nich ponad 10 tysiącom 
użytkowników. Przebudowano i zmoder-
nizowano jedną stację uzdatniania wody 
i trzy oczyszczalnie ścieków, dzięki czemu 
ograniczono zrzut szkodliwych substancji 
w ściekach komunalnych odprowadzanych 
do Wielkich Jezior Mazurskich. W efekcie 
przeprowadzonych inwestycji zmniejszy-
ła się liczba bezodpływowych zbiorników 
na ścieki i spadała ilość ścieków dowożo-
nych do oczyszczalni wozami asenizacyj-
nymi. NIK pozytywnie oceniła stopień 
zaawansowania prac realizowanych w ra-
mach tego programu, osiągnięte wskaź-
niki oraz uzyskane efekty ekologiczne. 
Obok pozytywnych aspektów skontrolo-
wanej działalności kontrolerzy stwierdzili 
także istotne nieprawidłowości, polegające 
głównie na niewłaściwym przygotowaniu 
procesu inwestycyjnego (zwłaszcza rozpo-
czynaniu robót budowlanych bez wyma-
ganych pozwoleń lub zgłoszeń) i nieprze-
strzeganiu Prawa budowlanego w trakcie 
realizacji inwestycji i po ich zakończeniu, 
a także na naruszaniu obowiązujących pro-
cedur udzielania zamówień publicznych 
i nierzetelnym odbiorze zamówionych 
usług i robót budowlanych.
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Opłaty za nieruchomości

Kontrola „Ustalanie i  egzekwowanie 
przez gminy województwa warmińsko- 
-mazurskiego opłaty adiacenckiej oraz opłaty 
planistycznej”39. Najwyższa Izba Kontroli 
negatywnie oceniła działalność skontro-
lowanych gmin w zakresie ustalania i po-
boru opłat adiacenckich i planistycznych. 
Na ocenę tę wpływ miały, m.in. następujące 
nieprawidłowości:

 • niewypełnienie przez organy stanowiące 
gmin obowiązku uchwalenia stawek pro-
centowych opłaty adiacenckiej;

 • niewszczynanie lub zbyt późne wszczy-
nanie postępowań w sprawie ustalenia 
opłaty adiacenckiej, co skutkowało rów-
nież utratą możliwości jej wymierzenia;

 • dopuszczenie do wygaśnięcia rosz-
czeń o uiszczenie opłaty planistycznej 
oraz znaczne opóźnienia w wydawaniu 
decyzji ustalających tę opłatę.

Szerokopasmowy Internet

Kontrola „Realizacja projektów budowy 
sieci szerokopasmowych dofinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej oraz Regionalnych Programów 
Operacyjnych”40 wykazała istotne ryzy-
ko niezrealizowania części zadań inwe-
stycyjnych związanych z budową infra-
struktury Internetu szerokopasmowego, 
a tym samym niewykorzystania w pełni 
środków z budżetu Unii Europejskiej. 
Na koniec 2014 r., a więc na rok przed osta-
tecznym rozliczeniem, odebrano jedynie 

39 P/12/156.
40 P/14/098.
41 P/15/091.

20,5% długości sieci zaplanowanej do wy-
budowania, a dostęp do niej umożliwio-
no tylko 15,6% planowanej liczby osób. 
Wyniki kontroli wskazały na potrzebę 
zwiększenia przez instytucje zarządzające 
i pośredniczące programami operacyjnymi 
nadzoru nad realizacją przez beneficjen-
tów projektów, zwłaszcza w kontekście 
krótkiego czasu na zakończenie i rozlicze-
nie inwestycji. Izba zwróciła także uwagę 
na potrzebę niezwłocznego rozstrzygania 
przez instytucje odpowiedzialne za reali-
zację programów operacyjnych problemów 
formalno-prawnych zgłaszanych przez be-
neficjentów, a także na podjęcie działań 
w celu wyeliminowania stosowania zapi-
sów umownych umożliwiających rozwiąza-
nie przez niektórych beneficjentów umów 
o dofinansowanie bez ponoszenia żadnych 
negatywnych skutków z ich strony.

Dostęp do jezior

Kontrola „Zapewnienie przez organy ad-
ministracji publicznej dostępu do jezior 
stanowiących wody publiczne”41 ustali-
ła, że podejmowane przez nie działania 
nie były skuteczne. Grodzenie dostępu 
do wód publicznych oraz bezprawne wy-
korzystywanie gruntów Skarbu Państwa 
niepokrytych wodą (stanowiących z je-
ziorem jedną nieruchomość) jest nadal 
zjawiskiem powszechnym. Oględziny 
fragmentów linii brzegowej 25 jezior 
wykazały 75 przypadków grodzenia 
linii brzegowej w sposób uniemożli-
wiający przejście brzegiem jeziora oraz 
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411 przypadków samowolnego wzniesie-
nia na gruntach Skarbu Państwa urządzeń 
wodnych i obiektów budowlanych. Bez-
prawnie wykorzystywane były grunty 
Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 
ponad 9 ha. Organy nadzoru budowlane-
go, pomimo obowiązków wynikających 
z art. 81 Prawa budowlanego, nie podej-
mowały działań służących wykrywaniu 
samowoli budowlanych na gruntach 
państwowych oznaczonych jako jezio-
ra. W latach 2011–2014 objęte kontrolą 
PINB w ogóle nie planowały kontroli ma-
jących na celu wykrycie takich samowo-
li, zaś likwidację bądź legalizację samo-
wolnie wzniesionych obiektów budowla-
nych i urządzeń wodnych podejmowano 
głównie w reakcji na otrzymane skargi 

i wnioski. Były to jednak działania mało 
skuteczne, gdyż na 65 zgłoszeń jedynie 
w 20 przypadkach doprowadzono do le-
galizacji lub likwidacji takich obiektów.

Kontrole doraźne – skargowe
Niezależnie od zaprezentowanych powyżej 
kontroli planowych, ujętych w ramy cza-
sowe dwóch umownych okresów, istot-
nym elementem działalności kontrolnej 
delegatury były również kontrole doraźne 
– głównie tzw. skargowe. Podejmowane 
były na podstawie sygnałów napływają-
cych do NIK od lokalnych parlamenta-
rzystów, z innych instytucji (m.in. Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Centralnego Biura Anty korupcyjnego), lo-
kalnych mediów, a także od obywateli. 
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Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 1999 r.
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W składanych skargach lub wnioskach 
o przeprowadzenie kontroli często wskazy-
wane były patologie w funkcjonowaniu in-
stytucji publicznych, czy nadużycia popeł-
niane przez funkcjonariuszy publicznych. 

Reakcja na takie doniesienia ma bardzo 
istotne znaczenie. Wpływa na elimino-
wanie zjawisk, które nie powinny mieć 
miejsca – kontrolerzy NIK swoją pracą 
przyczyniają się zatem do prawidłowego 

Pracownicy Delegatury NIK w Olsztynie, wraz ze znajomymi i członkami rodzin, podczas wyjazdów 
turystycznych do Wilna (2006 r.), Lwowa (2007 r. ) i Kaliningradu (2011 r.).
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funkcjonowania państwa. Jednocześnie 
podejmowanie takich kontroli pogłębia 
zaufanie obywateli do Izby. Poniżej poka-
zujemy przykłady godnych odnotowania 
kontroli skargowych przeprowadzonych 
przez Delegaturę NIK w Olsztynie.

Egzaminy eksternistyczne

W 2003 r. w Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Ostródzie przeprowadzono kon-
trolę „Organizacja egzaminów eksternistycz-
nych i ich finansowanie środkami pochodzą-
cymi z opłat w latach 2000 – I półr. 2002 
oraz finansowanie prowadzonych inwesty-
cji”. NIK negatywnie oceniła proces prze-
prowadzania tych egzaminów. Ujawnione 
nieprawidłowości polegały m.in. na: 

 • nierzetelnym dokumentowaniu orga-
nizacji i przebiegu egzaminów eksterni-
stycznych, co uniemożliwiało np. ustalenie 
faktycznej liczby egzaminów przeprowa-
dzonych w poszczególnych latach; 

 • dopuszczaniu do egzaminów ustnych 
osób, które nie zaliczyły egzaminów pi-
semnych;

 • powołaniu w skład komisji egzamina-
cyjnej nauczyciela nieposiadającego od-
powiedniego wykształcenia; 

 • bezprawnym pobraniu przez nauczyciela 
(członka komisji egzaminacyjnej) środków 
finansowych w łącznej kwocie 666 tys. zł, 
z tego 62 tys. zł z tytułu przeprowadzenia 
egzaminów, w których osoba ta faktycznie 
nie uczestniczyła;

 • niegospodarnym wydatkowaniu 
146,5 tys. zł w związku z budową Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, 
którą prowadzono w latach 1995–1999. 

Ustalenia pozwoliły skierować do Pro-
kuratury zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa.

Działalność szkoły muzycznej

W 2006 r. w Państwowej Szkole Muzycznej 
I stopnia w Gołdapi zakończono kontrolę 
„Organizacja i warunki realizacji zadań dy-
daktycznych oraz gospodarowanie finansa-
mi i majątkiem szkoły w latach szkolnych 
2003/2004 i 2004/2005”. NIK negatywnie 
oceniła działalność szkoły, a podstawą tej 
oceny były nieprawidłowości, polegające 
m.in. na:

 • organizacji zadań dydaktycznych z na-
ruszeniem obowiązujących przepisów, 
nierzetelnym dokumentowaniu naboru 
uczniów do klas pierwszych, a także prze-
biegu procesu dydaktycznego;

 • pobraniu wynagrodzenia w kwocie co naj-
mniej 20 tys. zł za zajęcia lekcyjne, które fak-
tycznie nie zostały przeprowadzone;

 • zatrudnianiu nauczycieli nieposiadają-
cych kwalifikacji wymaganych na danym 
stanowisku;

 • nierzetelnym rozliczaniu delegacji służ-
bowych;

 • ponoszeniu wydatków niecelowych 
i niegospodarnych (m.in. zakup urzą-
dzeń oraz programów komputerowych, 
które nie były wykorzystywane w pro-
cesie dydaktycznym) oraz wykorzysty-
waniu majątku szkoły do celów pry-
watnych;

 • nierzetelnym ewidencjonowaniu zda-
rzeń gospodarczych i sporządzaniu spra-
wozdań finansowych.

W związku z ustaleniami do Prokuratury 
skierowano zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa polegającego 
m.in. na poświadczeniu nieprawdy w do-
kumentach oraz przywłaszczeniu środków 
publicznych. Natomiast do rzecznika dys-
cypliny finansów publicznych wystoso-
wano zawiadomienie w sprawie zakupu 
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fortepianu z pominięciem przepisów usta-
wy o zamówieniach publicznych. Oceny 
i uwagi zawarte w wystąpieniu pokontrol-
nym skierowanym do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego doprowadziły 
do odwołania dyrektora szkoły.

Postępowania upadłościowe

W 2008 r. w czterech podmiotach: Urzę-
dzie Miasta w Elblągu, Zakładzie Ubez-
pie czeń Społecznych Oddział w Elblą gu, 
Funduszu Gwarantowanych Świad czeń 
Pracowniczych Biuro Terenowe w Olszty-
nie oraz Urzędzie Skarbowym w Elblągu 
przeprowadzono kontrolę „Działalność 
wierzycieli publicznych w postępowa-
niu upadłościowym Zakładów Mięsnych 
‚ELMEAT S.A. w Elblągu’”. Wykazała 
ona m.in., że prezydent Elbląga nie uzy-
skał zgody rady miasta przy ustanowieniu 
hipoteki (zwykłej na kwotę 3,39 mln zł 
oraz kaucyjnej do kwoty 1 mln zł) na rzecz 

Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. 
pod zabezpieczenie kredytu w wysoko-
ści ponad 4 mln zł, udzielonego spółce 
na dokończenie budowy zakładu przy 
ul. Mazurskiej w Elblągu. Taka zgoda była 
wymagana na podstawie § 19 uchwały 
Rady nr IX/228/99 z 26 sierpnia 1999 r. 
w sprawie określenia zasad nabycia, zby-
cia i obciążania nieruchomości grunto-
wych oraz ich wydzierżawiania lub najmu 
na okres dłuższy niż 3 lata. Kontrola NIK 
przyniosła wymierne korzyści w sferze 
publicznej oraz społecznej. Skutkiem re-
alizacji sformułowanych przez Izbę wnio-
sków pokontrolnych było bowiem wykre-
ślenie przez sąd hipoteki, co umożliwiło 
odzyskanie, m.in. przez wierzycieli, na-
leżnych im środków w łącznej wysokości 
ponad 1,5 mln zł. Byli pracownicy spółki 
(120 osób) otrzymali natomiast zaległe 
wynagrodzenie łącznie w wysokości 1 mln 
180 tys. złotych.
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Kierownictwo delegatury w trakcie narady. Od lewej: p.o. wicedyrektora Józef Bogdański, dyrektor 
Piotr Górny i p.o. wicedyrektora Piotr Wanic, Olsztyn, grudzień 2018 r.
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Nieruchomości  
w parku krajobrazowym

W 2013 r. w Mazurskim Parku Krajo-
bra zowym w Krutyni przeprowadzono 
kontrolę „Gospodarowanie nierucho-
mościami Skarbu Państwa zarządzany-
mi przez Mazurski Park Krajobrazowy, 
ze szczególnym uwzględnieniem nie-
ruchomości otrzymanych z Agencji 
Nieruchomości Rolnych”(ANR). 
Działalność tej jednostki w odniesie-
niu do spraw objętych kontrolą NIK 
oceniła negatywnie. Ustalono bowiem 
między innymi, że: 

 • kierownictwo Mazurskiego Parku Krajo-
brazowego za darmo i bez zgody Prezesa 
ANR (poza jednym wyjątkiem) udostęp-
niało m.in. fundacjom i stowarzyszeniom 
nieruchomości o łącznej powierzchni 
998 ha, chociaż większość tych podmio-
tów (17 z 25) do tych samych gruntów uzy-
skiwała znaczne dopłaty unijne. W latach 
2008–2012 wyniosły one ponad cztery 
miliony złotych; 

 • podpisało także niekorzystną dla kontro-
lowanej jednostki umowę dzierżawy nie-
ruchomości „Folwark Łuknajno”. Zawarto 
ją w 2001 r. na okres 30 lat, nie ustalając 
choćby terminu realizacji przez dzierżaw-
ców celu umowy, tj. utworzenia Ośrodka 
Turystyki Przyrodniczej. Dopiero siedem 
lat po jej podpisaniu wprowadzono do tej 
umowy zasadę odpłatności, wciąż jednak 
bez precyzyjnego określenia wysokości 
czynszu;

 • nadzór Mazurskiego Parku Krajobrazo-
wego nad zarządzanymi nieruchomościami 
był nieskuteczny, ponieważ np. dopiero 
w toku kontroli NIK, ujawniono łama-
nie przez bezpośrednich użytkowników 
(koło łowieckie) zakazów obowiązujących 

w rezerwacie „Siedem Wysp” i prowadze-
nie tam działalności rolniczej. W wypadku 
niektórych gruntów, kontrolowana jed-
nostka nie tylko nie domagała się wyna-
grodzenia za ich użytkowanie, ale sama 
opłacała podatki za udostępnione nieru-
chomości. 

Uwagi, oceny i wnioski zawarte w wy-
stąpieniu pokontrolnym przesłano 
m.in. do organu nadzorującego Mazurski 
Park Krajobrazowy, czyli marszałka wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego. 
Ponadto, do rzecznika dyscypliny finansów 
publicznych skierowano zawiadomienie 
o naruszeniu dyscypliny finansów publicz-
nych, w związku z pominięciem w toku 
przeprowadzonej inwentaryzacji gruntów 
o powierzchni 569,1 ha mającej wartość 
co najmniej 1355,3 tys. zł.

Pracownicy delegatury
Po 1989 r. zmieniał się stan zatrudnienia 
w delegaturze. Do 2006 r. liczba pracowni-
ków systematycznie rosła – z 25 w 1989 r. 
do 46 w latach 2005–2006. To jedno-
cześnie najwyższy poziom zatrudnienia 
w całej historii olsztyńskiej delegatury. 
Systematyczne zmniejszanie się liczby pra-
cowników od 2007 r. dotyczyło wyłącznie 
kontrolerów i spowodowane było przede 
wszystkim tzw. wymianą pokoleniową. 
Spośród 25 osób, które pomiędzy 2007 r. 
a 2017 r. zakończyły pracę w delegaturze, 
14 odeszło na emeryturę, a pięć zmieniło 
miejsce pracy. Czterech naszych kolegów 
zmarło jeszcze przed odejściem na emery-
turę, a dwie osoby zatrudniono w innych 
jednostkach organizacyjnych NIK. W wy-
niku otwartych naborów, w tym okresie 
do pracy na stanowiskach kontrolerskich 
przyjęto 14 osób. Na stałym poziomie 
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utrzymywało się natomiast zatrudnie-
nie w grupie osób wykonujących zadania 
związane z zapewnieniem funkcjonowa-
nia delegatury. Do końca sierpnia 2014 r. 
było ich pięć, a od 1 września 2014 r. za-
dania te realizuje zespół sześcioosobo-
wy. Od 1 września 2018 r. delegatura 
ma 40 pracowników. Obecnie, podobnie 
jak przez cały okres po przemianach de-
mokratycznych, pracami delegatury kie-
ruje dyrektor z pomocą dwóch wicedy-
rektorów. 

Do czerwca 1991 r. funkcję dyrekto-
ra pełnił Edward Tomkiewicz. W latach 
1991–2001 szefem jednostki był Ludwik 
Morze, a od lipca 2001 r. do końca listopa-
da 2013 r. – Antoni Stupiński. Od grudnia 

2013 r. do kwietnia 2018 r. pracami dele-
gatury kierował Andrzej Zyśk. Obecnie 
dyrektorem Delegatury NIK w Olsztynie 
jest Piotr Górny. 

Wicedyrektorami delegatury byli: Lud-
wik Morze (do 1991 r.), Antoni Stupiń ski 
(w latach 1991–2001), Wojciech Przywie-
czerski (1992–2014), Krzysztof Fabiań-
ski (2001–2012), Krzysztof Wacławek 
(2012–2016), Piotr Górny (2014–2018), 
a obowiązki wicedyrektora pełnili – Józef 
Bogdań ski (od 2016 r.) i Piotr Wanic 
(od 2018 r.).

Kontrole to nie wszystko
Oczywiście praca to nie wszystko i nie 
samymi kontrolami żyją pracownicy 
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Andrzej Zyśk, dyrektor delegatury w latach 2013–2018, wręcza głównemu specjaliście kp. Edwardowi 
Odojewskiemu trofeum za zajęcie pierwszego miejsca w zawodach strzeleckich, Olsztyn, czerwiec 2017 r.



Delegatura NIK w Olsztynie

239 

delegatury, bo przecież „każdy ma jakie-
goś bzika, każdy jakieś hobby ma”. W wol-
nych chwilach niektórzy oddają się pasji 
muzycznej, nawet na poważnie, włączając 
w to nagrania w profesjonalnych studiach 
i regularne koncerty, inni tanecznej i sporto-
wej (m.in. biegi, narciarstwo, jazda na rowe-
rze, pływanie), również na wysokim pozio-
mie, łącznie z udziałem w zawodach, takich 
jak zimowe spartakiady pracowników NIK, 
czy okolicznościowe biegi uliczne (np. Bieg 
Powstania Warszawskiego, bieg w rocznicę 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości). Są wśród nas także zwolennicy 
fitness, zapaleni turyści, wędkarze i my-
śliwi. Osoby o spokojniejszym usposobie-
niu za jęły się filatelistyką, numizmatyką, 
a nawet poezją. Do niedawna w naszym 
gronie mieliśmy też pszczelarza, który po 
przejściu na emeryturę utrzymuje stały kon-
takt z pracownikami delegatury, a my ko-
rzystamy z dobrodziejstw jego pasieki. 

Od czasu do czasu spędzamy też czas 
wspólnie, integrując się na szkole niach i na-
radach w Ośrodku Szkoleniowym w Go ła-
wicach oraz na wycieczkach (Wilno, Lwów, 
Kaliningrad), i kuligach w podolsztyńskich 

lasach. Tych ostatnich jest niestety jak na 
lekarstwo, bo o śnieg coraz trudniej. Od 
czterech lat grupka delegaturowych zapa-
leńców kontynuuje tradycję rajdów gór-
skich NIK, organizując co roku kilkudnio-
we wypady w Tatry. 

Nie zapominamy też o naszych starszych 
kolegach, którzy odeszli już na zasłużoną 
emeryturę. Z wieloma mamy stały kon-
takt, a z większością widujemy się na uro-
czystych spotkaniach noworocznych, pod-
czas których jest okazja do wspólnego śpie-
wu, najczęściej kolęd, bo to przecież okres 
bożonarodzeniowy, a także do rozmów 
– wspominania „starych, dobrych czasów” 
i dyskusji nad przyszłością Najwyższej Izby 
Kontroli. 

CEZARY GOGOLEWSKI 
doradca ekonomiczny,
PIOTR GÓRNY dyrektor,
Delegatura NIK w Olsztynie,
dr hab. RYSZARD TOMKIEWICZ
Ośrodek Badań Naukowych  
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie





Delegatura NIK w Opolu
Struktury kontroli państwowej funkcjonują w stolicy Śląska Opolskiego od blisko 
70 lat i od początku odgrywają znaczącą rolę w mającym bogatą historię, przy-
granicznym regionie. Delegatura NIK w Opolu może poszczycić się nie tylko za-
bytkową, elegancką siedzibą w reprezentacyjnej części miasta, ale przede wszyst-
kim efektami działalności kontrolnej, międzynarodową aktywnością pracowników 
oraz dbałością o uczestnictwo w ważnych dla Opolszczyzny wydarzeniach.
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Wprowadzenie
W artykule przedstawiono zarys dziejów 
Opolszczyzny, losy siedziby oraz dorobek 
Delegatury NIK w Opolu, jednej z najmniej-
szych terenowych jednostek kontrolnych 
NIK. Tekst przybliża aktywność pracow-
ników w wymiarze międzynarodowym, 
krajowym i regionalnym, ich pozazawodo-
we zainteresowania oraz sukcesy. Zawiera 
też podstawowe informacje o wybranych 
kontrolach przeprowadzonych przez zespół 
delegatury. Autorzy korzystali z dostęp-
nych dokumentów archiwalnych (zdjęć, 
sprawozdań, materiałów pokontrolnych). 
Wykorzystali też refleksje i wspomnienia 
kilku emerytowanych pracowników.

Siedziba delegatury
Śląsk Opolski jest pod wieloma wzglę-
dami wyjątkowym regionem1, w którym 

1 Zob. M. Mazurkiewicz: Wielokulturowy�Śląsk�Opolski�–�perspektywa�politologiczna. „Pogranicze. Polish 
Borderlands Studies”, t. 3, nr 1/2015, s. 83-101.

2 D. Kisielewicz: Historyczne�uwarunkowania�odrębności�regionu�Śląska�Opolskiego. „Pogranicze. Polish 
Borderlands Studies”, t. 3, nr 1/2015, s. 8.

3 R. Emmerling: Opole�i�okolice, „Adan”, Opole 2010, s. 29. 

od wieków mieszały się wpływy polskie, 
niemieckie i czeskie. Wraz ze swoją stolicą 
– Opolem – kształtował własną odrębność 
i samodzielność na każdym etapie histo-
rii, począwszy od organizacji plemiennej 
Opolan, przez księstwa średniowieczne, 
status rejencji lub prowincji górnośląskiej 
(od początków XIX wieku do II wojny 
światowej) – do statusu województwa 
od 1950 r.2 Śląsk Opolski od wieków cha-
rakteryzuje się różnorodnością kulturową. 
Jest też zróżnicowany pod względem go-
spodarczym, co najlepiej oddaje usytu-
owana nieopodal siedziby delegatury se-
cesyjna fontanna, zwana „Opolską Ceres”3. 
Przedstawia rzymską boginię urodzaju, 
a u jej stóp znajdują się trzy grupy ale-
goryczne, gdzie Neptun i Glaukos sym-
bolizują flisactwo i żeglugę odrzańską, 
Ceres i Prozerpina – opolskie rolnictwo, 
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a Herkules – opolskich skalników (opol-
ski cement to szare złoto Opolszczyzny).

Przybliżając historię regionu i miasta, 
należy wspomnieć o ulicy Krakowskiej, 
przy której nieprzerwanie od prawie 70 lat 
Dele gatura NIK w Opolu ma swoją siedzi-
bę. Na wzrost znaczenia tej głównej arte-
rii ogromny wpływ miało uruchomienie 
linii kolejowej. Od 1815 r. Opole było sto-
licą rejencji, tj. jednostki administracyjnej 
w Prusach i Niemczech (obejmującej swym 
zasięgiem Górny Śląsk), a linia kolejowa, bie-
gnąca przez Opole, łączyła wschodnie tery-
toria państwa niemieckiego (Śląsk), przez 
Wrocław z Saksonią. Budowa dworca kole-
jowego w połowie XIX w. przyspieszyła roz-
wój jednej z najważniejszych ulic w mieście, 

ulicy Krakowskiej (niem. Krackauerstrasse). 
W XIX w. stała się prawdziwym centrum 
miasta, miejscem spotkań i niedzielnych 
spacerów, powstawały tu kawiarnie, cukier-
nie, hotele i sklepy. Także obecnie ma się 
wrażenie, iż jest ona centralnym miejscem 
Opola. To tutaj, około 1890 r., powstał bu-
dynek będący obecną siedzibą delegatury, 
jest to kamienica w stylu neoklasycystycz-
nym, z elementami „śląskiego” neobaroku 
i neorenesansu. Początkowo była budyn-
kiem mieszkalnym, jednak w latach 30. 
XX wieku zaczęła także pełnić funkcje 
usługowe, na parterze pojawiły się sklep, 
biura i bank. Skutkowało to zmianą wystroju 
fasady do wysokości I piętra. Architektura 
budynku nawiązuje do różnych stylów 
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Siedziba delegatury jest obecnie ozdobą ul. Krakowskiej, reprezentacyjnej ulicy Opola.
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poprzedzających epokę jego powstania,  
a nietuzinkowa bryła doskonale wkompo-
nowuje się w urbanistykę miasta. Fasada 
budynku, bogata w architektoniczne de-
tale współgra z pozostałymi budowlami 
reprezentacyjnej ulicy Opola. Nie zawsze 
jednak tak było. Dopiero generalny remont 
elewacji oraz wnętrza, przeprowadzony 
w latach 2007–2014, przywrócił kamieni-
cy jej dawną świetność. Nie odległe w cza-
sie zmiany w wyglądzie ważnych, sąsiadują-
cych obiektów (m.in. Filharmonii Opolskiej, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz kanału 
Młynówki – tzw. Opolskiej Wenecji), wy-
muszają dalsze dostosowywanie wyglądu 

4 A. Hamada: Architektura�Opola�wpisana�w�dzieje�miasta, „Oficyna Piastowska”, Opole 2008, s. 26.

oficyny oraz bocznej elewacji do obecnej 
zabudowy miasta i współczesnych po-
trzeb (m.in. winda). Modernizacja obejmie 
także wnętrza, zapewniając pracownikom 
delegatury bardziej komfortowe warunki 
pracy. Ukończenie obecnie realizowanego re-
montu jest przewidziane w II połowie 2019 r.

Na genius loci tego miejsca składa się 
także  wiele elementów z  minionych 
epok. W miejscu, gdzie obecnie znajduje 
się nasza kamienica mieścił się datowa-
ny na około 1473 r. kościół św. Barbary, 
który  w  1811  r. został przeniesiony 
do Kolanowic4. Nieopodal swoją dawną 
siedzibę miała Rejencja Opolska (niem. 
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Ulica Krakowska z widocznym budynkiem opolskiej delegatury, lata 80. XX w.
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Regierungsbezirk Oppeln) – centralny punkt 
na mapie administracyjnej regionu. Po są-
siedzku z kolei znajdowało się atelier Maxa 
Glauera (1867–1935), w którym tworzył 
niezrównane fotografie plenerów Śląska 
oraz portrety jego mieszkańców5.

Tło historyczne
Kontrola państwowa funkcjonowała 
na terenie Opolszczyzny od pierwszych 
dni przyłączenia jej do Polski po II wojnie 
światowej, ale historia opolskiej delegatu-
ry jest troszkę bardziej skomplikowana. 
Nie jest tak długa, jak innych instytucji 
państwowych, które mogą powoływać 
się na wcześniejszy rodowód z okre-
su II Rzeczpospolitej6. Wiosną 1945 r. 
do Opola zaczęły przybywać pierwsze 
transporty Polaków wysiedlonych z Kresów 
Wschodnich, wracała także część dawnych 
mieszkańców. W ten sposób miasto całko-
wicie zmieniło swój charakter. W 1950 r. 
przybysze z różnych części Polski7 stanowili 
78% mieszkańców, co ostatecznie prze-
sądziło o wielokulturowym charakterze 
miasta oraz regionu8. Kiedy po zakończeniu 
wojny w 1945 r. powstało państwo polskie 
– w Opolu zaczęły się stopniowo pojawiać 
nowe urzędy i instytucje.

W latach 1945–1950, czyli w okresie, 
kiedy nie istniało jeszcze województwo 
opolskie, kontrole NIK na jego terenach 

5 Zob. Przyjaźni�i�sztuce.�Max�Glauer�(1867–1935), Muzeum Śląska Opolskiego, Opole 2015.
6 J. Nawelski: Szkic�do�kroniki�Delegatury�Najwyższej�Izby�Kontroli�w�Opolu, „Kontrola Państwowa” nr 2/2005 (301), s. 120.
7 A. Pobóg-Lenartowicz: Opole�–�dzieje�miasta, „Renowacje i Zabytki”, nr 3/2010, s. 17.
8 Zob. D. Berlińska: Stosunki�etniczne�na�Śląsku�Opolskim. „Śląsk Opolski” nr 29/1998, s. 14-23.
9 Delegatury funkcjonowały przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej, a następnie przy Radzie Państwa. 
10 Jak podaje J. Nawelski z tego okresu nie zachowały się dokumenty dotyczące prowadzonych kontroli.
11 D. Kisielewicz: Historyczne�uwarunkowania�odrębności…,�op.cit., s. 10.
12 Zob. Ustawa z 28.6.1950, Dz.U. nr 28 poz. 255.

prowadziła Delegatura Biura Kontroli9 
dla województwa śląsko-dąbrowskiego10. 
Do połowy 1946 r. rdzenna polska ludność 
Śląska Opolskiego zabiegała w Ministerstwie 
Administracji Publicznej i Ministerstwie 
Ziem Odzyskanych o utworzenie wojewódz-
twa opolskiego. Jednak dopiero 28 czerwca 
1950 r. wyodrębniono województwo opol-
skie11, na podstawie przyjętych zmian ad-
ministracyjnych12. W tym samym roku 
kamienica przy ul. Krakowskiej 28 stała 

Fo
t.

 A
nd

rz
ej

 H
am

ad
a/

A
rc

hi
w

um
 D

el
eg

at
ur

y 
N

IK
 w

 O
po

lu

Grafika przedstawiająca fasadę kamienicy, 
w której mieści się opolska delegatura.
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się siedzibą Delegatury Najwyższej Izby 
Kontroli w Opolu i jest nią do dziś.

Opole jest obecnie miastem wojew-
ódzkim, miastem uniwersyteckim (funk-
cjonuje tu pięć uczelni, w tym uniwersytet 
i politechnika), a także miastem biskupim 
(z siedzibą biskupa ordynariusza diecezji 
opolskiej). Od ponad pół wieku, w związ-
ku z corocznymi festiwalami, nazywane 
jest stolicą polskiej piosenki.

Organizacja  
Delegatury NIK w Opolu
Po II wojnie światowej Najwyższa Izba 
Kontroli przechodziła zmiany organiza-
cyjne, co miało swoje odbicie także w te-
renie. W 1952 r. kompetencje NIK prze-
jęło Ministerstwo Kontroli Państwowej 
(MKP)13. Odpowiednikiem zespołów kon-
troli państwowej w ministerstwie były tere-
nowe grupy kontroli państwowej14. Zmiany 
w funkcjonowaniu państwa oraz NIK 
miały swoje odzwierciedlenie w organi-
zacji opolskiej delegatury. W Delegaturze 
NIK w Opolu były więc grupy: budownic-
twa kolei; przemysłu spożywczego; handlu 
i obrotu towarowego; przemysłu wydobyw-
czego; państwowych gospodarstw rolnych. 
Z analizy materiałów kontrolnych z lat pięć-
dziesiątych XX w., wynika, że kontrole 
dotyczyły głównie oceny wykonywania 
zadań planowych, w tym czysto produk-
cyjnych. W 1957 r. zlikwidowano MKP 
i reaktywowano Najwyższą Izbę Kontroli. 

13 Utworzone na podstawie ustawy z 22.11.1952 o�kontroli�państwowej, Dz.U. z 1952 r. nr 47 poz. 316. 
14 Utworzone zarządzeniem nr 10/53 Ministra Kontroli Państwowej.
15 J. Nawelski: Szkic�do�kroniki…�op.cit., s. 124.
16 B. Wiecheć, pracownik NIK w latach 1950–1991.
17 B. Wiecheć: Trochę�wspomnień�i�refleksji�z�mojej�pracy�w�opolskiej�delegaturze, „Kontrola Państwowa” 

nr 2/2005 (301), s. 129.

Pra co wnicy NIK, w tym naszej delegatury, 
przydzieleni zostali do branżowych dzia-
łów – zgodnie z przygotowaniem zawodo-
wym, m.in. utworzono grupy kontroler-
skie: rolnictwa i gospodarki żywnościowej; 
budownictwa i gospodarki komunalnej; 
przemysłu, kontroli i drobnej wytwórczo-
ści; oświaty, zdrowia i opieki społecznej. 
W latach 1957–1976 delegatura w ramach 
swoich uprawnień przedkładała radom wo-
jewódzkim wyniki kontroli, uwagi i wnioski 
do realizacji planów gospodarczych i wyko-
nania budżetu województwa, kontroli te-
renowych organów administracji państwo-
wej, urzędów i instytucji, przedsiębiorstw 
oraz spółdzielni15. Ze wspomnień jedne-
go z pierwszych pracowników opolskiej 
delegatury16 wynika, że w początkowych 
latach jej funkcjonowania obowiązywała 
zasada dzielenia w planach dyspozycyjnego 
czasu inspektorskiego. Największa część 
była przeznaczana na wykonywanie kontroli 
koordynowanych (z grupy A). Za programy, 
narady przedkontrolne i nadzór nad pro-
cesem kontrolnym odpowiedzialni byli 
wyznaczeni pracownicy departamentów 
i zespołów centrali NIK. Mniej czasu prze-
znaczano na kontrole obejmujące tematy 
własne delegatur (z grupy B) oraz na kon-
trole doraźne, podejmowane na skutek 
wnoszonych skarg, informacji i zażaleń17. 
Rzetelność i profesjonalizm pracujących 
w owym czasie kontrolerów nie zawsze 
spotykały się ze zrozumieniem władz, 
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ponieważ krytyczne uwagi i wnioski do re-
alizacji planów gospodarczych oraz wyko-
nywania budżetów województwa zwykle 
się im nie podobały. Wyrazem niezadowo-
lenia było odwołanie Tadeusza Różańskiego 
z funkcji przewodniczącego delegatury. 
Również w latach 70. XX wieku ówcze-
snemu przewodniczącemu Wojewódzkiej 

18 J. Nawelski: Szkic�do�kroniki…,�op.cit., s. 124.

Rady Narodowej, a zarazem I sekreta-
rzowi PZPR, nie podobały się krytyczne 
wobec zastanej rzeczywistości ustalenia 
dotyczące realizacji wojewódzkiego planu 
i budżetu. To z kolei niemal doprowadziło 
do usunięcia Tadeusza Jeżyka ze stanowi-
ska przewodniczącego18. Od 1975 r. nasza 
jednostka stanowiła oddział Delegatury 
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Planowany wygląd oficyny budynku delegatury.
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NIK w Katowicach. Na czele oddziału stał 
zastępca przewodniczącego katowickiej 
delegatury. Od 1976 r. delegatury NIK 
przekształcono w okręgowe urzędy kon-
troli; kierowali nimi dyrektorzy. Status 
samodzielnej Delegatury NIK w Opolu 
przywrócono dopiero w 1980 r. Do 1998 r. 
właściwością miejscową jednostka obej-
mowała tereny ówczesnego województwa 
częstochowskiego, kaliskiego i opolskiego; 
po reformie administracyjnej w 1998 r. ob-
szar województwa opolskiego.

Ludzie delegatury
Jak wiadomo, instytucje tworzą przede 
wszystkim ludzie. Pracownicy opolskiej 
delegatury zawsze byli jej najlepszym za-
sobem. To oni wnosili do Izby doświad-
czenie, wiedzę, zaangażowanie, ale także 

19 Ibid., s. 121

historie, pasje i temperament. Tak tworzyła 
się wspólnota pracowników, których łączy 
swoista kultura organizacyjna. Ma na nią 
wpływ etos pracownika NIK oraz specy-
ficzna atmosfera Opola i regionu.

Początki działalności delegatury wiązały 
się z ogromnymi problemami kadrowy-
mi. Z jednej strony Opole, jak i całe nowe 
województwo, zasilały rzesze przybyszów 
z Kresów Wschodnich. Jednak z drugiej 
strony, znaczące problemy mieszkaniowe 
(Opole zostało w dużej części zniszczo-
ne podczas wojny i po jej zakończeniu) 
powodowały dużą rotację pracowników 
w pierwszych latach funkcjonowania jed-
nostki. Oprócz wspomnianych proble-
mów, powodem zmian kadrowych były 
także trudy pracy terenowej i częsta roz-
łąka pracowników z rodzinami19.
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Przygotowania do pochodu pierwszomajowego w 1968 r., na zdjęciu m.in.: Tadeusz Różański, Bolesław 
Cieślak, Maria Łuszczak, Konstancja Mazur, Jadwiga Cieślak, Włodzimierz Hundt, Kazimierz Struzik.
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Bez wątpienia regionalny i lokalny rynek 
pracy nie pozwalał na zatrudnianie w po-
czątkowym okresie odpowiedniej liczby 
specjalistów. Zmuszało to kolejnych szefów 
delegatury do poszukiwania pracowników 
kontroli w innych regionach kraju. Było 
to także wyzwaniem dla kierownictwa 
NIK w Warszawie20. Jednakże wraz z roz-
wojem miasta i regionu od mniej więcej 
połowy lat 50. XX wieku problem ten stop-
niowo tracił na znaczeniu.

Z historią Delegatury NIK w Opolu wią-
żą się losy wielu ciekawych osobowości. 
Chcąc uzmysłowić czytelnikom trud pracy 
włożony w sprawne działanie jednostki, 
chcielibyśmy odwołać się do początko-
wego okresu jej funkcjonowania i przy-
toczyć wspomnienia jednego z byłych 
szefów. Na początku lat 50. XX wieku 
z delegatury w Katowicach został odde-
legowany do pracy w Opolu Bazyli Kalita, 
który otrzymał zadanie zorganizowania 
tu delegatury NIK. Z dostępnych relacji 
wynika, że „przybył do Opola na przełomie 
II i III kwartału 1950 r. z poleceniem wy-
szukania siedziby i naboru kadry pracow-
niczej. Dysponował środkami pieniężnymi 
przeznaczonymi na te cele przez centralę 
NIK w Warszawie. Sam prowadził rozli-
czenia bankowe i kasowe oraz książki in-
wentarzowe kupowanego wyposażenia 
biurowego. Osobiście także szukał kwater 
służbowych w prywatnych mieszkaniach 
dla przyszłych pracowników oraz urządzał 

20 Ibid.
21 Ibid. s. 120.
22 Por. Ibid, s. 121.
23 Ibid, s.122.
24 Stan na 17.7.2018, w tym 2 osoby kierownictwa delegatury, 5 doradców, 18 kontrolerów oraz 5 osób obsługi 

administracyjnej.

pokoje gościnne w pomieszczeniach biu-
rowych delegatury”21.

Przez lata w opolskiej jednostce praco-
wało ponad sto osób. Jedną z pierwszych, 
zatrudnioną przez Bazylego Kalitę, była 
Janina Pietrzak, która wykonywała prace 
sekretarki, maszynistki, kasjerki, sprzą-
taczki, gońca, a w razie konieczności… 
pracownika fizycznego do cięższych prac 
(np. noszenie mebli). Była niezwykle przy-
datną osobą w trudnym, początkowym 
okresie organizacyjnym, bardzo uczynną 
i ofiarną. Przepracowała w delegaturze 
ponad 20 lat.

Wiązanie się z instytucją na długie lata 
było typowe w administracji tamtych lat. 
Późniejsza sekretarka Maria Łuszczak 
przepracowała 31 lat, księgowa Konstancja 
Mazur 28 lat. Do długoletnich pracownic 
należy również obecna sekretarz dyrek-
tora Anna Mazur, która pracuje w Izbie 
już 36 lat22. Ze sprawozdań o stanie za-
trudnienia i funduszu płac za poszczególne 
lata wynika, że stan etatowy i osobowy 
delegatury oscylował od 15 pracownikw 
w latach 50. i 22-26 pracowników w la-
tach 60., do 40-45 w latach 1976–199823. 
Po reformie administracyjnej w 1998 r. 
i ograniczeniu zasięgu działania delega-
tury jedynie do województwa opolskiego 
(w obecnym kształcie), zatrudnienie spa-
dło, ale już w 2018 r. sięgnęło 30 osób24.

W 70-letniej historii Delegatury NIK 
w Opolu kierowało nią 9 dyrektorów. 
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Byli to: Bazyli Kalita (1950–1953); Józef 
Kutermak (1953–1958); Stanisław Marzec 
(1958 – 4 miesiące); Tadeusz Rożański 
(1958–1975); Tadeusz Jeżyk (1975–1991); 
Jan Nawelski (1991–2005); Edmund Sroka 
(2005–2007); Piotr Miklis (2007–2009) 
oraz obecnie Iwona Zyman (od roku 2009).

Wybrane kontrole 
Od początku swojej działalności opolscy 
kontrolerzy NIK realizowali wiele kon-
troli, które dotyczyły bieżących proble-
mów, będących w kręgu zainteresowania 

25 B. Wiecheć, Trochę�wspomnień�i…�op.cit.

społeczności lokalnej25. Poniżej prezen-
tujemy jedynie kilka wybranych, najcie-
kawszych, naszym zdaniem, badań kon-
trolnych.

Nie do wszystkich dokumentów udało 
się nam dotrzeć. Przykładowo, o kontroli 
usytuowanych na terenie województwa 
opolskiego oddziałów „Pewexu” i zwią-
zanej z nią wizyty w delegaturze generała 
Mariana Zacharskiego – oficera wywiadu 
PRL (po zmianach ustrojowych w struktu-
rze UOP), słyszeliśmy tylko podczas spo-
tkań z emerytowanymi pracownikami… 
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Dyrektor Iwona Zyman ocenia koncepcję architektoniczną modernizacji gmachu delegatury, obok 
wicedyrektor Janusz Madej.
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Podobno nasze województwo, oddalone 
od stolicy i innych większych ośrodków, 
na terenach przygranicznych, przy ogrom-
nej liczbie ludności napływowej, było wy-
bierane jako miejsce na działalność przed-
siębiorców o niekoniecznie krystalicznych 
charakterach…

O niektórych kontrolach mamy wiedzę 
tylko dzięki spisanym wspomnieniom.

Lasy państwowe

Jedną z ważniejszych w początkowym 
okresie funkcjonowania delegatury była 
kontrola w administracji lasów państwo-
wych. Prowadzący ją inspektor relacjono-
wał: „Stwierdziliśmy m.in., że z terenów 
2 leśnictw wywożone były wagonami ko-
lejowymi dłużyce sosny dla kilku spół-
dzielni pracy w woj. kieleckim, z pomi-
nięciem obowiązujących rozdzielników. 
Była to sprzedaż drewna prowadzona 
nielegalnie, na podstawie nierzetelnych 
faktur oraz dublowanych numerów ewi-
dencyjnych odbijanych na dłużycach. (…) 
Z tej kontroli zapamiętałem też, że budyn-
ki leśniczówek zlokalizowane były w głębi 
lasu, około 8 km od dworca PKP. Kilka razy 
tę odległość pokonywaliśmy pieszo z braku 
jakiegokolwiek transportu. Z uwagi na spe-
cyfikę pracy leśników większość pracy kon-
trolerskiej wykonywaliśmy w godzinach 
południowo-wieczornych. Przesłuchania 

26 Ibid. s. 130.
27 Zob. M. Bałtowski, M. Miszewski: Transformacja�gospodarcza�w�Polsce, PWN, Warszawa 2008; M. Rataj-

czak: Transformacja�ustrojowa�w�świetle�ustaleń�i�założeń�ekonomii�instytucjonalnej, „Ruch Prawniczy, Eko-
nomiczny i Socjologiczny”, ROK LXXI 2009/2.

28 Zob. Polskie Lobby Przemysłowe. Straty�w�potencjale�polskiego�przemysłu�i�jego�ułomna�transformacja�
po�1989�roku.�Wizja�nowoczesnej�reindustrializacji�Polski. Raport. Warszawa 2012; W. Kieżun: Patologia�
transformacji. Warszawa: „Poltext” 2012.

29 Kontrola została wszczęta na wniosek Prokuratora Wojewódzkiego w Opolu.

pracowników służby leśnej przeprowa-
dzaliśmy w jedynym wolnym, niedużym 
pokoiku, na którego ścianach wisiała dość 
duża kolekcja broni myśliwskiej. Cały czas 
dręczyła nas niepewność, czy zdenerwo-
wany leśnik nie użyje jej przeciwko nam. 
Odżywialiśmy się podgrzewając konserwy, 
zupełnie jak turyści. Spaliśmy na sianie 
na strychu leśniczówki”26.

Nieuczciwe spółki

Kolejna ciekawa kontrola przypada na 
okres transformacji ustrojowej. Czas 
ten zaowocował wieloma nieznanymi 
do tej pory zjawiskami w życiu społecz-
nym i gospodarczym27. Wiele nieprawi-
dłowości przybierało wręcz postać patolo-
gii28, z przeróżnymi ich przejawami mieli 
do czynienia kontrolerzy NIK. Na przeło-
mie lat 1992/1993 przeprowadziliśmy29 
kontrolę rzetelności rozliczeń z budżetem 
państwa dwóch spółek z ograniczoną od-
powiedzialnością. Pierwszą była spółka 
z udziałem kapitału rosyjskiego, druga 
z kapitałem polskim. Kontrola ujawniła 
szereg nieprawidłowości w obu podmio-
tach. Równolegle z NIK czynności kon-
trolne w spółkach prowadzili funkcjona-
riusze Urzędu Ochrony Państwa, którzy 
w dniu rozpoczęcia kontroli weszli do ich 
siedziby i zabezpieczyli materiały dowo-
dowe. Trzyosobowa ekipa kontrolerska 
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Pracownicy delegatury, dyrektor Iwona Zyman w pierwszym rzędzie, piąta z lewej.
 

Fot. Robert Jarka, Delegatura NIK w Opolu
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NIK dokonała natomiast weryfikacji za-
bezpieczonych dokumentów oraz przeglą-
du danych informatycznych. Czynności 
wymagały współpracy z wieloma instytu-
cjami30. Początkowo wykazano, że istnieje 
uzasadnione podejrzenie działania Rosjan, 
zatrudnionych w spółce z kapitałem pol-
skim, na niekorzyść firmy. Pracowało tam 
pięciu obywateli Wspólnoty Niepodległych 
Państw bez wymaganej zgody31. Owi pra-
cownicy prowadzili działania, które pole-
gały na zawyżaniu rachunków za towary 
przez naliczanie bardzo wysokich marż 
do cen zakupu. Dalsze działania ujawniły 
ewidencjonowanie operacji finansowych, 
handlowych, dewizowych i innych na pod-
stawie dokumentów, które nie spełniały 
koniecznych wymogów32. W szczególno-
ści dokumenty księgowe (w obu kontrolo-
wanych spółkach) z reguły nie posiadały 
cech identyfikacyjnych (m.in. oznacze-
nia odbiorców, kontrahentów zagranicz-
nych, miary, wagi, nazwisk osób je wy-
stawiających). Ponadto w obu spółkach 
nie była zorganizowana właściwie gospo-
darka kasowa. Miały miejsce również przy-
padki przechowywania gotówki poza kasą 
– u prezesa zarządu. Spółka wykazywała 
ogromne straty finansowe. Wskutek ujaw-
nionych nieprawidłowości utraciła prawa 
wynikające z zezwolenia na działalność. 
Ponadto kontrolowana firma nie mieściła 

30 Urzędem Kontroli Skarbowej w Opolu, Regionalną Izbą Obrachunkową w Opolu, Urzędem Skarbowym 
w Opolu, Prokuraturą Wojewódzką w Opolu.

31 Zarząd spółki nie występował do Wojewódzkiego Biura Pracy w Opolu z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na ich zatrudnienie, do czego był zobowiązany na podstawie przepisów ustawy z 29.12.1989 o�zatrudnieniu 
(Dz.U. z 1989 r. nr 75 poz. 446).

32 Ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 15.1.1991 w sprawie zasad rachunkowości (Dz.U. z 1991 
nr 10 poz. 35).

33 <https://elopole.pgegiek.pl/O-Oddziale/Historia>
34 Obecna rozbudowa elektrowni to największa polska inwestycja po 1989 roku.

się pod wskazanym adresem (była tam 
bocznica kolejowa). Obie spółki zawarły 
ze sobą sześć kontraktów na kwotę 6,4 mln 
dolarów. Umowy zawierały cały szereg 
nieprawidłowości związanych m.in. z nie-
księgowaniem przychodów. Prezes i za-
stępca dyrektora z obu przedsiębiorstw 
w trakcie kontroli wielokrotnie składali 
skargi. Ponadto likwidator spółki z kapi-
tałem polskim odmówił podpisania pro-
tokołu kontroli, a prezes spółki z kapita-
łem rosyjskim odmówił jego podpisania 
w ustalonym terminie. Były to celowe za-
biegi mające utrudniać nasze działania. 
Kontrola wykazała jednoznacznie, że pod-
stawowym celem działalności obu podmio-
tów było osiąganie maksymalnych korzy-
ści finansowych, głównie kosztem Skarbu 
Państwa. Służył temu złożony mechanizm, 
który polegał na ukrywaniu faktycznych 
dochodów i zawyżaniu kosztów, wskutek 
czego znacznie uszczuplono m.in. należ-
ności podatkowe i celne.

Elektrownia Opole

Proces budowy Elektrowni Opole, inwe-
stycji centralnej, dysponującej gotową in-
frastrukturą dla sześciu bloków33, zakoń-
czono 31 grudnia 1998 r. Jest to do dzi-
siaj największa z inwestycji publicznych 
na terenie województwa opolskiego po II 
wojnie światowej34. Opolska delegatura 
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przeprowadziła cały szereg kontroli do-
tyczących tego przedsięwzięcia oraz róż-
nych aspektów funkcjonowania przedsię-
biorstwa35. Są one istotne przynajmniej 
z kilku powodów… Elektrownia Opole 
jest bardzo ważnym elementem infra-
struktury krytycznej państwa, nakłady 
przeznaczone na jej budowę i rozbudo-
wę były i są znaczącej (w skali budżetu 
państwa) wysokości, elektrownia musi 
spełniać restrykcyjne wymogi dotyczące 
ochrony środowiska, a także jest to ważny 
pracodawca w regionie. 

Przeprowadzone dotychczas kontrole 
Najwyższej Izby Kontroli oceniały pozy-
tywnie różne aspekty działania Elektrowni, 
pomimo nieprawidłowości stwierdzanych 
w niektórych badaniach.

System krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa

W naszej historii były także kontrole 
o charakterze lokalnym, które ze względu 
na wyniki i systemowy charakter dały po-
czątek kontrolom koordynowanym. Stało 
się tak w przypadku przeprowadzonych 

35 Kontrole Delegatury NIK w Opolu dotyczące różnych aspektów funkcjonowania Elektrowni Opole były prze-
prowadzane m.in. w zakresie: 1. Realizacji opłat i kar za emisję dwutlenku siarki oraz tlenków azotu w okresie 
od 1 stycznia 1995 r. do 30 września 1998 r., 2. Prowadzenia w latach 1996–2000 restrukturyzacji Elektrow-
ni, 3. Tworzenia zapasów obowiązkowych paliw i gospodarowania nimi w latach 1998–2000, 4. Wybranych 
zagadnień z jej działalności gospodarczej w latach 1996–2001, 5. Restrukturyzacji i przekształceń własno-
ściowych w sektorze elektroenergetycznym – w odniesieniu do działań prowadzonych w latach 2000–2003 
i w I kw. 2004 r., 6. Kontroli wydatków na promocję poniesionych w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 30 czerwca 
2004 r., 7. Wybranych zagadnień z działalności gospodarczej w latach 1994–2002, 8. Wybranych zagadnień 
gospodarki węglem w latach 2002–2005.

36 Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Centrum Krwi w Warszawie, Instytucie Hematologii i Transfuzjologii 
w Warszawie, ośmiu centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa (siedmiu regionalnych centrach krwiodaw-
stwa i krwiolecznictwa (RCKiK) oraz Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa) oraz siedmiu 
podmiotach leczniczych. Departament Zdrowia NIK skontrolował Ministerstwo Zdrowia, Delegatury NIK 
w Białymstoku, Kielcach, Krakowie, Łodzi i Zielonej Górze przeprowadziły kontrole we właściwych miejscowo 
RCKiK oraz skontrolowały po jednym podmiocie leczniczym zaopatrywanym przez to Centrum. Delegatura 
NIK w Warszawie przeprowadziła kontrolę w Wojskowym Centrum, a Delegatura NIK w Opolu w NCK, IHiT, 
RCKiK w Kaliszu i Raciborzu oraz w dwóch podmiotach leczniczych zaopatrywanych przez te Centra. 

na  przełomie lat 2013–2014 badań 
nad funkcjonowaniem systemu krwio-
dawstwa i krwiolecznictwa. To wyjątkowa 
kontrola ze względu na konieczność uzy-
skania i umiejętnego wykorzystania wiedzy 
specjalistycznej z zakresu krwiolecznictwa. 
Przeprowadzono ją aż w 18 jednostkach36, 
a podstawowym założeniem było, że krew 
oraz jej składniki są niezastąpionymi i sze-
roko stosowanymi środkami leczniczymi. 
W związku z powyższym ryzyko związane 
z ich stosowaniem oraz ich ograniczone 
zasoby wymagają stworzenia skuteczne-
go nadzoru zarówno nad ich pozyskiwa-
niem, przetwarzaniem, magazynowaniem, 
jak i stosowaniem. Wykazaliśmy, że nie cał-
kowicie zostały spełnione potrzeby pod-
miotów leczniczych związane z leczeniem 
krwią. Jednocześnie (zarówno w centrach 
krwiodawstwa, jak i placówkach medycz-
nych) występowały przypadki niepełnego 
zagospodarowania składników krwi w ter-
minie ich ważności, co wymuszało utyliza-
cję. Polska, jako jeden z nielicznych dużych 
krajów europejskich, nie posiadała własnej 
fabryki przetwarzającej (frakcjonującej) 
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osocze na produkty krwiopochodne i mu-
siała je kupować za granicą. Tylko ok. 
30% pobieranego osocza wykorzystywa-
no do celów klinicznych. Reszta stanowiła 
nadwyżkę, którą przeznaczano do produk-
cji leków krwiopochodnych. Centra krwio-
dawstwa sprzedawały nadwyżki osocza 
firmom farmaceutycznym, m.in. z Polski, 
Niemiec, Włoch, Litwy, USA, czasami na 
wyjątkowo niekorzystnych warunkach. 
W tra kcie kontroli, nie bez znaczenia było 
także zbadanie efektywności finansowej. 
W tej materii wykazaliśmy również nie-
prawidłowości. Dodatkowo ukazaliśmy 
pogłębiający się deficyt lekarzy specjali-
stów oraz za małą liczbę szkoleń w dzie-
dzinie transfuzjologii. Efektem podjętych 
działań było aż 70 wniosków pokontrol-
nych (w tym systemowych – do Ministra 
Zdrowia i Ra dy Ministrów) oraz 11 wnio-
sków de lege ferenda37.

Szkoły publiczne  
przy zakładzie karnym

Przeprowadzona w 2008 r. kontrola38 ob-
jęła Centrum Kształcenia Ustawicznego 
(Centrum), czyli zespół szkół publicznych39 
funkcjonujących przy zakładzie karnym, 
a także strzelecki Zakład Karny nr 1. Obie 

37 M.in. dotyczących opracowania i wdrożenia mechanizmów koordynacji gospodarowania krwią i jej dystry-
bucji pomiędzy centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz wprowadzenia systemowych rozwiązań za-
gospodarowania posiadanych przez Polskę nadwyżek osocza.

38 S/08/001 przeprowadzona w okresie od 17 marca do 26 czerwca 2008 r.
39 Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa dla dorosłych oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych.
40 Art. 79 ust. 1 ustawy z 7.9.1991 o�systemie�oświaty, (Dz. U. z 1996 r.nr 67poz. 329, ze zm.).
41 Ustawa z 29.9.1994 o rachunkowości, (Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694, ze zm.).
42 Co było sprzeczne z przepisami Karty nauczyciela Art.70a ust. 1 ustawy z 26.1.1982 Karta�nauczyciela,� 

Dz. U. nr 97 z 2006 poz. 674, ze zm.
43 Skazany był według dziennika obecny na kursie, ale jednocześnie brakowało dokumentu potwierdzającego 

opuszczenie przez niego oddziału w zakładzie karnym – przepustki. Zanotowano liczne przypadki odbywania 
przez skazanego kilku kursów w tym samym czasie i w różnych miejscach.

jednostki oceniono negatywnie. Kontrola 
ujawniła, iż szkoły nie zostały wyodręb-
nione organizacyjnie w formie jednost-
ki budżetowej lub zakładu budżetowe-
go, co było niezgodne z obowiązującymi 
przepisami40. Ponadto środki finansowe 
związane z ich funkcjonowaniem były uj-
mowane w planie finansowym zakładu 
karnego, a operacje gospodarcze dotyczące 
szkół w księgach rachunkowych tego za-
kładu. W Centrum nie prowadzono od-
rębnej rachunkowości w sposób określony 
w ustawie41. Nie sporządzano sprawozdań 
finansowych oraz budżetowych. Kontrola 
wykazała także, że w ramach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli dofinansowano 
kurs sekretarce szkoły (żonie dyrektora, 
niebędącej nauczycielem)42. Dodatkowo, 
ze środków na podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych wydano 5640 zł na kursy, 
które w rzeczywistości się nie odbyły, 
a wydatki na ten cel przekazywano fir-
mie prowadzonej przez jednego z nauczy-
cieli Centrum. Nie utworzono też niektó-
rych pracowni, co było konieczne do re-
alizacji programu nauczania, zanotowano 
również przypadki fikcyjnego uczestnic-
twa skazanego w kursie zawodowym43. 
Dyrektor placówki zatrudniał na danym 
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stanowisku osoby bez wymaganych kwa-
lifikacji (m.in. swojego syna). Skutkiem 
kontroli było łącznie 15 wniosków po-
kontrolnych. Nasze ustalenia posłużyły 
także do opracowania i skierowania za-
wiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa, jak również opracowania 
programu kontroli koordynowanej44.

Katastrofa lotnicza

Kontrola „Organizacja wyjazdów i zapew-
nienie bezpieczeństwa osobom zajmują-
cym kierownicze stanowiska z państwie, 
korzystającym z lotnictwa transportowego 
Sił Zbrojnych RP w latach 2005–2010” 
była niezwykle ważna z punktu widzenia 
funkcjonowania państwa. Przeprowadzało 
ją kilka jednostek organizacyjnych NIK, 
m.in. Delegatura NIK w Opolu, która 
oddelegowała do kontroli wieloletnie-
go pracownika Izby – Andrzeja Myrtę. 
Fakty ujawnione w związku z katastrofą 

44 P/09/162, gdzie skontrolowano 10 zakładów karnych i działające przy nich szkoły oraz Centralny Zarząd 
Służby Więziennej. 

wskazywały, że nie wszystkie mechanizmy 
związane z organizacją wizyt i bezpieczeń-
stwem najważniejszych osób w państwie 
działały prawidłowo. NIK oceniła negatyw-
nie realizację przez organy państwa zadań 
dotyczących organizacji wyjazdów i zapew-
nienia bezpieczeństwa osobom zajmują-
cym kierownicze stanowiska w państwie, 
korzystającym z lotnictwa transportowego 
Sił Zbrojnych RP. We wszystkich kontro-
lowanych podmiotach stwierdzono istot-
ne nieprawidłowości, które miały wpływ 
na niewłaściwe przygotowanie i realizację 
tych zadań. Miały one charakter systemo-
wy i występowały w całym okresie obję-
tym kontrolą.

Opisane wyżej kontrole stanowią jedynie 
wąski wycinek działań Delegatury NIK 
w Opolu. Niemniej obrazują różnorodność 
podejmowanych tematów oraz skompli-
kowanie materii badanej przez opolskich 
kontrolerów NIK.
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Konferencja polsko-czeska w Kamieniu Śląskim, od lewej: radca prezesa NIK Józef Płoskonka, 
wiceprezes NIK Wojciech Kutyła, dyrektor delegatury Iwona Zyman, dyrektor Departamentu Orga-
nizacyjnego NIK Wiesław Motyka, przedstawiciel NOK Czech Rudolf Kufa, 25 marca 2014 r. 
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Współpraca międzynarodowa 
i międzyinstytucjonalna
Aktywnie w ramach INTOSAI i EUROSAI

Aktywność międzynarodowa delegatu-
ry obejmuje działanie jej pracowników 
w ramach Międzynarodowej Orga ni-
zacji Naj wyższych Organów Kontroli 
– INTOSAI, jej europejskiego odpowied-
nika – EUROSAI, uczestnictwa w prze-
glądach partnerskich (peer review), pro-
jektach międzynarodowych, seminariach, 
konferencjach czy warsztatach.

Niezwykle ważnym i prestiżowym 
elementem działalności międzynaro-
dowej pracowników opolskiej delegatu-
ry, wychodzącej poza europejskie gra-
nice, było uczestnictwo dyrektor Iwony 
Zyman w zespole dokonującym aktuali-
zacji Kodeksu Etyki INTOSAI. Kodeks 
został zatwierdzony w grudniu 2016 r. na 
XXII Kongresie INTOSAI, oznaczony 
jako standard ISSAI 3045. W skład zespołu 
pracującego od 2013 r. nad nowym kodek-
sem etyki weszli obok Polaków (kierujących 
pracami) również przedstawiciele Wielkiej 
Brytanii, USA, Portugalii i Indonezji46.

Dyrektor delegatury Iwona Zyman, 
w ra mach uczestnictwa NIK w Grupie 
Zadaniowej EUROSAI w sprawie Kontroli 
i Etyki (TFAE), brała udział w kilku kon-
ferencjach, seminariach i posiedzeniach 
tej grupy. Ponadto uzyskała tytuł trenera 
(2013 r.) po szkoleniu dotyczącym metodo-
logii SAINT (Self-Assessment INTegrity), 
czyli samooceny instytucji, w tym NOK, 
w zakresie przestrzegania zasad etycznych. 

45 Zob. INTOSAI: Kodeks�etyki�ISSAI�30, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, kwiecień 2018.
46 K. Żyndul: Aktualizacja�Kodeksu�Etyki�INTOSAI, „Kontrola Państwowa” nr 3/2016, s. 559.

Uczestniczyła także w pracach grupy ro-
boczej zajmującej się kwestiami kontro-
li finansów samorządu terytorialnego 
(TFMA), co wiąże się z cyklicznymi spo-
tkaniami. W trakcie jednego z nich spotkań 
(11-12 kwietnia 2017 r. w Wilnie), dyrektor 
delegatury prowadziła grupę dotyczącą 
kontroli środków Unii Europejskiej. Z kolei 
5-6 października 2017 r. w Rydze odbyło 
się seminarium EUROSAI poświęcone 
kontroli samorządów. Efektem semina-
rium i prac grupy było m.in.: uszczegóło-
wienie wspólnego programu działań na 
lata 2017–2019.

Warto także nadmienić, że dyrektor 
opolskiej delegatury oraz kontroler Rafał 
Marynowicz brali udział w przeglądzie 
partnerskim NOK Łotwy, podczas któ-
rego wraz z kolegami z NOK ze Słowacji 
(liderzy przeglądu), Danii, Holandii, 
Fin landii i Stanów Zjednoczonych za-
poznali się ze strukturą, zadaniami oraz 
sposobem funkcjonowania tej instytucji, 
a następnie, po sporządzeniu raportu 
z tego międzynarodowego audytu, za-
prezentowali go w parlamencie łotew-
skim w Rydze.

Dyrektor Iwona Zyman uczestniczy-
ła także w seminarium, które odbyło się 
w Pra dze 13-15 listopada 2017 r. Spotkanie 
dotyczyło wymiany doświadczeń w kon-
trolach wspólnych. Organizatorem był 
tym razem NOK Czech (NKU – Nejvyssi 
Kontrolni Urad). W seminarium uczest-
niczyli reprezentanci 20 państw oraz 
przedstawiciele INTOSAI Development 
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Initiative (IDI) oraz ECA (European Court 
of Auditors). Nasz kolega Marcin Blajda 
uczestniczył 9-13 listopada 2015 r. w kon-
gresie Second Young EUROSAI YES 2.0 
w Izraelu47. Tematem kongresu był „NOK 
i ja” (”SAI & I”), a jego celem sprawdzenie, 
czy na tle zachodzących zmian technolo-
gicznych i społecznych konieczne jest prze-
formułowanie roli i sposobu działania NOK 
zrzeszonych w EUROSAI. Poza aspek-
tem merytorycznym, kongres stanowił 
doskonałą okazję do poznania nowych 
osób i nawiązania współpracy z przed-
stawicielami innych NOK. Jako ważny 
element współpracy międzynarodowej 
można wskazać także kontrolę przeprowa-
dzoną przez delegaturę wspólnie z NOK 
Republiki Czeskiej. Umowa o współ-
pracy pomiędzy NIK a NKU, po wcze-
śniejszych ustaleniach48, została pod-
pisana 27 lutego 2013 roku. Określono 
w niej między innymi temat i typ kon-
troli, jej harmonogram oraz dokumenty 
końcowe. Wskazano również kryteria 

47 Zob. M. Blajda, H. Cichocki, A. Morawska: Drugi�Kongres�EUROSAI�dla�Młodych�„YES” „Kontrola Państwo-
wa” nr 1/2016, s. 179-180.

48 Miały one miejsce podczas spotkania przewodniczących NOK krajów Grupy Wyszehradzkiej, Austrii i Sło-
wenii w Lovasberény na Węgrzech we wrześniu 2012 r. Umowa ta wypełniła wymóg wynikający z art. 12a 
ust. 2 ustawy z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2012 r. poz. 82, ze zm.). 

49 Planując i prowadząc kontrolę międzynarodową korzystano m.in. z: Cooperation�Between�Supreme�Audit�
Institutions,�Tips�and�Examples�for�Cooperative�Audits�(Dokument przygotowany przez INTOSAI Working 
Group on Environmental Auditing. Dostępny m.in. na http://www.nik.gov.pl/plik/id,2334,vp,2948.pdf.) 
oraz Guide�For�Cooperative�Audit�Programs�Between�Supreme�Audit�Institutions�(Dokument przygotowany 
przez INTOSAI Capacity Building Committee – Subcommittee 2. Obecnie jest to projekt standardu ISSAI 
nr 5800 dostępny m.in. na <http://www.issai.org/media/50850/exposure-draft-issai-5800-org.pdf.>)

50 Ze strony czeskiej byli to: Rudolf Kufa – członek Kolegium NKU oraz Josef Polák i Jan Topka. Ze strony NIK: 
Iwona Zyman – dyrektor oraz Wojciech Graca i Rafał Marynowicz pracownicy Delegatury NIK w Opolu.

51 Obok kontroli koordynowanej (ang. coordinated�audit) można wyróżnić jeszcze inne typy kontroli międzyna-
rodowych: kontrolę równoległą (ang. parallel/concurrent�audit) i kontrolę wspólną (ang. joint�audit); Kontrolę, 
prowadzoną przez NKU pod numerem K/13/004 i przez NIK pod numerem D/13/505, precyzyjniej można 
określić jako kontrolę równoległą o skoordynowanym podejściu, kończącą się raportem wspólnym opartym 
na sporządzonych oddzielnie krajowych raportach (informacjach pokontrolnych).

52 Program dotyczący poprawy infrastruktury drogowej, polepszenia bazy turystycznej, zwiększenia integracji 
gospodarczej rejonów przygranicznych.

oceny49 oraz osoby odpowiedzialne z obu 
stron50. 

Współpraca przyjęła formę kontro-
li koordynowanej51, prowadzonej rów-
nolegle po obu stronach granicy i miała 
na  celu sprawdzenie czy  Program 
Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
2007–201352 jest wdrażany zgodnie z prze-
pisami prawa oraz z wytycznymi Programu. 
Na jego realizację przeznaczono ponad 
258 mln euro.

Wraz z kooperantem zbadaliśmy, czy 
system zarządzania i kontroli funkcjo-
nuje rzetelnie. Zweryfikowaliśmy rów-
nież stopień osiągania celów Programu 
oraz zgodność wdrażania wybranych 
projektów z obowiązującymi kryteria-
mi wyszczególnionymi w umowach o do-
finansowanie projektów lub decyzjach 
w sprawie udzielenia dofinansowania. 
Kontrola zakładała między innymi uzyska-
nie społecznej oceny realizowanych pro-
jektów, w tym ich produktów i efektów. 
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Owa ocena była konieczna z powodu 
braku pomiarów efektów zjawisk społecz-
no-gospodarczych, które miały nastąpić 
dzięki realizacji projektów. W tym celu 
zastosowaliśmy techniki badań społecz-
nych (ankiety oraz spotkania grup focu-
sowych, tzw. zintegrowanych wywiadów 
grupowych). Umożliwiło to określenie 
sprawności działań beneficjentów i sku-
teczności wykonania założonych celów 
projektów. Te tak zwane miękkie dzia-
łania są szczególnie istotne z punktu 
widzenia sytuacji ludności pogranicza. 

53 A. Sadowski: Harmonia�i�konflikty�na�pograniczach [w:]. K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.):�Pogranicza�et-
niczne�w�Europie.�Red, Białystok 2001, za: K. Romaniszyn: Czynniki�potencjalnej�dekonstrukcji�pogranicza�
etnicznego, „Pogranicze. Studia Społeczne”. Tom XXVII cz. 1, 2016, s. 94. 

54 W. Goleński, K. Borucki: Wpływ�działalności�stowarzyszenie�Euroregion�Pradziad�na�redukcję�stereotypów�
ludności�pogranicza, [w:] A. Drosik (red.): Śląsk�Opolski�i�Opawski�w�Unii�Europejskiej, UO, Opole 2006.

Pojęcie pogranicza odnosi się do obsza-
ru „na którym występują trwałe formy 
kontaktów społeczno-kulturowych za-
chodzących między dwoma lub więcej 
sąsiednimi narodami, mniejszościami na-
rodowymi lub grupami etnicznymi”53. 
Pogłębianie wzajemnej integracji między 
mieszkańcami po obu stronach granicy 
jest szczególnie istotne jako podstawa 
dalszej współpracy w wielu obszarach. 
Ma także niebagatelne znaczenie dla re-
dukowania wzajemnych uprzedzeń i ste-
reotypów54.
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Szkolenie pracowników w Turawie; od lewej: wicedyrektor Janusz Madej, Remigiusz Rutkowski, 
Rafał Marynowicz,  Ewa Tomaszewska, Wojciech Jarzyna, 8-9 maja 2018 r. 
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Wynikiem kontroli były dwa odrębne 
sprawozdania (informacje pokontrolne) 
opublikowane przez oba NOK oraz wspól-
ny raport – The Joint Report55. Został pod-
pisany 25 marca 2014 r. przez prezesów 
obu NOK – Miloslava Kalę i Krzysztofa 
Kwiatkowskiego. 

Z obu kontroli wynikało, że wdroże-
nie Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rze-
czpospolita Polska, w tym funkcjonowanie 
systemu zarządzania i kontroli oraz reali-
zacja wybranych projektów, przebiegało 
skutecznie. Poziom zidentyfikowanych 
nieprawidłowości nie przekroczył zało-
żonego progu istotności56. Systemy za-
rządzania i kontroli ograniczały ryzy-
ko nieprawidłowego wydawania środ-
ków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego lub ich niewykorzystania. 
Przeprowadzona ocena społeczna realizacji 
projektów potwierdziła skuteczność dzia-
łań podejmowanych w ramach Programu.

Kooperacja na rodzimym gruncie

Delegatura NIK w Opolu współpracuje 
z wieloma instytucjami w wymiarze kra-
jowym, regionalnym i lokalnym na wielu 
polach w różnych formach, w zależno-
ści od wspólnie podejmowanych dzia-
łań oraz specyfiki i profilu kooperanta. 
Warto wskazać inicjatywy podejmowane 
wspólnie z Regionalną Izbą Obrachunkową 
w Opolu, dotyczące głównie wymia-
ny doświadczeń związanych z kontrolą. 

55 Dostępny na stronach:http://www.nik.gov.pl/kontrole/wynikikontrolinik/pobierz,lop~d_13_505_2013
06241421111372076471~13,typ,kk.pdf oraz http://www.nku.cz/assets/publikace/spolecna-zprava 
-kontrola-opps-cr-polsko-2007-2013.pdf.

56 Wynoszący 2% kwoty wszystkich skontrolowanych wydatków kwalifikowalnych.

Współpraca z Prokuraturą Okręgową 
w Opolu wynika nie tylko z przepisów 
prawa, ale obejmuje także m.in. szkolenia 
kontrolerów w Prokuraturze, czy praktyki 
aplikantów prokuratorskich w delegaturze 
(porozumienie pomiędzy NIK a Krajową 
Szkołą Sądownictwa i Prokuratury).

Nasi pracownicy uczestniczą także w różno-
rodnych inicjatywach podejmowanych przez 
Rzecznika Praw Obywatel skich, Wojewodę 
Opolskiego, Marszałka Województwa Opol-
skiego, Państwową Inspekcję Pracy, Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Opolskiego 
Kuratora Oświaty, a także jednostki samo-
rządu terytorialnego i podmioty ze sfery go-
spodarki. Aktywnie współpracujemy z wyż-
szymi uczelniami w regionie: Uniwersytetem 
Opolskim, Wyższą Szkoła Bankową, Pań-
stwową Wyższą Szkoła Zawodową w Nysie 
oraz szkołą liderów Collegium Nobilium 
Opoliense. 

Jej wyrazem jest udział naszych przedsta-
wicieli w konferencjach naukowych, pane-
lach ekspertów, szkoleniach, a także umoż-
liwianie studentom praktyk w Najwyższej 
Izbie Kontroli.

Pozakontrolna  
aktywność pracowników
Delegatura NIK w Opolu uczestniczy 
w różnych uroczystościach organizo-
wanych z okazji świąt państwowych 
oraz najważniejszych rocznicowych, zwią-
zanych z utworzeniem Izby, a także in-
nych istotnych dla Opola i województwa 
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wydarzeniach. Chociaż podstawowa dzia-
łalność delegatury i jej pracowników zwią-
zana jest z prowadzeniem kontroli, chce-
my także wspomnieć o aktywności poza-
zawodowej osób zatrudnionych w naszej 
jednostce.

Integracja środowiska

W delegaturze (i poza nią) wspólnie cele-
brujemy ważne dla nas chwile. Tradycją 
jest już organizowanie spotkań obecnych 
i byłych pracowników. Mają one miejsce 
głównie z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Wielkanocy, czy chociażby odcho-
dzenia na emeryturę. To doskonała okazja 
do wymiany doświadczeń i zacieśniania 

kontaktów. I na długo pozostają w pamię-
ci: „Terenowy charakter pracy powodo-
wał, że pracownicy delegatury najczęściej 
mieli okazje spotykać się razem z okazji 
narad pracowniczych i szkoleń. Dlatego 
też w pamięci pracowników i emerytów 
żywe są wspomnienia spotkań o innym 
charakterze, np.: integracyjnych wycie-
czek krajoznawczych (krajowych i za-
granicznych) oraz z okazji świąt Boże go 
Narodzenia czy Nowego Roku. Szczegól-
nie udane były wycieczki zagraniczne 
organizowane dla pracowników i ich ro-
dzin. (…) Starsze pokolenie „nikowców” 
wspomina kilkudniową wycieczkę w Bie-
szczady. Seminaria szkoleniowe starano  
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Przekazanie raportu końcowego z badania społecznej oceny oddziaływania projektów transgranicz-
nych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika  
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013; na pierwszym planie rektor PWSZ prof. Zofia Wilimowska 
(z lewej) i dyrektor Delegatury NIK w Opolu Iwona Zyman, Opole, 21 listopada 2013 r.
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się czasami łączyć ze spotkaniami inte-
gracyjnymi (…)”57.

Okazją do zacieśniania więzi są także 
szkolenia organizowane w ostatnich latach, 
zwłaszcza te z zakresu umiejętności personal-
nych pracowników. Do nich bez wątpienia na-
leży zaliczyć przyjęte z dużym entuzjazmem 
warsztaty z 2017 r., podczas których pozna-
liśmy swoje talenty czy ostatnie szkolenie 
z efektywnego pisania i prostej polszczyzny, 

57 J. Nawelski: Szkic�do�kroniki…�op.cit. s. 125.

które pozwoliły zastanowić się czy warto 
pisać, tak by być zrozumiałym… (?!).

Aktywność sportowa

Pracownicy delegatury uprawiają różne 
sporty oraz angażują się w inicjatywy 
społeczne. Warto wspomnieć choćby 
o sukcesie naszych koleżanek i kolegów 
na X Rodzinnej Spartakiadzie Zimo wej 
Pra co wników Najwyższej Izby Kont roli 
– Memoriale Andrzeja Krama. Repre-
zentanci jednostki indywidualnie zdoby-
li wiele laurów, a ich znakomity występ 
uwieńczyło zajęcie III miejsca w slalomie 
gigancie w punktacji zespołowej jednostek 
organizacyjnych NIK.

Aktywność sportowa naszych koleżanek 
i kolegów nie ogranicza się jedynie do co-
rocznego udziału w zimowych spartakia-
dach. Pracownicy delegatury poza pracą 
realizują swoje sportowe pasje w takich 
dyscyplinach jak m.in.: piłka nożna, siat-
kówka, kolarstwo, sporty walki, żeglar-
stwo, bieganie, strzelectwo sportowe 
oraz trening siłowy.

Nasza kadra angażuje się także w dzia-
łania na rzecz dobra wspólnego. And rzej 
Borowski – doradca techniczny w dele-
gaturze jest strażakiem ochotnikiem – pre-
zesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP. Inni pracownicy także działają 
społecznie, będąc członkami organizacji 
pozarządowych o różnorakim profilu.

Podsumowanie
Delegatura NIK w Opolu jest  jedną 
z najmniejszych jednostek terenowych 

Trofea zdobyte przez pracowników delegatury 
podczas zimowej spartakiady w 2018 r.
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w strukturze NIK; ma jednak bogatą hi-
storię i osiągnięcia. Jej kadrę stanowią nie-
tuzinkowi ludzie. Wyrazem obecności de-
legatury w Opolu jest szeroka współpraca 
z wieloma instytucjami i organizacjami. 
Jednak nasze działania nie ograniczają się 
jedynie do miasta i regionu. Aktywnie 
uczestniczymy we współpracy między-
narodowej w ramach inicjatyw INTOSAI 
i EUROSAI, a także porozumień bilate-
ralnych. Naszym głównym zadaniem 
pozostaje jednak misja strażnika grosza 

publicznego (co sygnalizują zaprezento-
wane opisy wybranych kontroli). Oprócz 
tego delegatura i jej pracownicy angażują 
się w inicjatywy niezwiązane bezpośrednio 
z kontrolą, co uznajemy za ważne elemen-
ty naszej działalności i reprezentacji Izby.

IWONA ZYMAN, dyrektor
dr WOJCIECH GOLEŃSKI, specjalista kp.,
Delegatura NIK w Opolu
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Pracownicy podczas spotkania wigilijnego w delegaturze; od lewej: Aleksandra Pawlicka, Jolanta 
Brzostowska, Krystyna Piechowicz, Sylwia Gorazd.





Delegatura NIK w Poznaniu
Okręgową Izbę Kontroli Państwowej z siedzibą w Poznaniu, zasięgiem teryto-
rialnym obejmującą ówczesne województwa poznańskie i pomorskie utworzono 
3 czerwca 1921 r. Przeprowadzane przed wojną kontrole dotyczyły bardzo sze-
rokiego spektrum zagadnień i pod tym względem tak jest do dziś. Zmieniały się 
za to siedziba, warunki pracy i ludzie. O niektórych pamięć przetrwała w archi-
wach, o innych w anegdocie. Tuż przed nowym milenium jednostka po raz pierwszy  
z powodzeniem przeprowadziła kontrolę koordynowaną; w kolejnych latach przy-
bywało tego rodzaju badań. Zawsze koncentrowano się na problemach ważnych 
społecznie i bliskich ludziom.
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wizytówką delegatury
MACIEJ STERCZAŁA

Okres międzywojenny
Rozporządzeniem Ministra byłej Dzielnicy 
Pruskiej z 15 listopada 1919 r.1 utworzona 
została Izba Obrachunkowa w Pozna niu 
„dla kontroli kasowej wszystkich władz 
i urzę dów podległych temu ministrowi”. 
W związku z unifikacją ziem zaboru pruskie-
go z innymi dzielnicami kraju we wrześniu 
1921 r. Izba Obrachunkowa uległa likwi-
dacji, a jej agendy przejęła Najwyższa Izba 
Kontroli, która na podstawie ustawy o kon-
troli państwowej z 3 czerwca 1921 r.2 utwo-
rzyła Okręgową Izbę Kontroli Państwowej 
(OIKP) z siedzibą w Poznaniu3 o terytorial-
nym zasięgu obejmującym ówczesne woje-
wództwa poznańskie i pomorskie.

Do zadań Izby należało wykonywanie 
kontroli polegających na dokonywaniu „re-
wizji finansowej gospodarki, urzędów pań-
stwowych i samorządowych oraz instytucji, 

1 „Tygodnik Urzędowy” nr 71 poz. 190.
2 Dz.U. R. P. nr 51 poz. 314.
3 W dokumentach i na pieczęciach używano zamiennie dwóch nazw: Okręgowa Izba Kontroli Państwowej 

w Poznaniu oraz Okręgowa Izba Kontroli w Poznaniu.

zakładów, fundacji, stowarzyszeń i spółek 
działających przy udziale finansowym 
skarbu państwa”. Okręgowa Izba Kontroli 
w Poznaniu dzieliła się organizacyjnie 
na cztery (w latach 1930–1931 sześć) wy-
działy, z których każdy wykonywał czynności 
połączone z kontrolą instytucji podległych 
poszczególnym ministerstwom. Przeciętnie 
jeden wydział liczył od 7 do 14 pracowni-
ków o stopniu służbowym wyrażanym cyfrą 
rzymską. W okresie największej rozbudowy 
struktura poznańskiej OIKP przedstawiała 
się następująco: Kancelaria; Wydział I – spra-
wy podległe Ministerstwu Skarbu; Wydział 
II – Ministerstwu Komunikacji; Wydział 
III – Ministerstwu Robót Publicznych, Po-
czty i Telegrafów, Przemysłu i Handlu; Wy-
dział IV – Ministerstwu Wyznań Re ligij-
nych i Oświecenia Publicznego, Spra wie-
dliwości, Pracy i Opieki Społe cznej, Spraw 



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 267 

Delegatura NIK w Poznaniu

Wewnętrznych; Wy dział V – Ministerstwu 
Spraw Wojsko wych; Wydział VI – Mini-
sterstwu Rolni ctwa i Reform Rolnych, 
Celnictwa.

Po  wojennej pożodze w  zasobach 
Archiwum Państwowego w Poznaniu 
zachowało się niewiele materiałów doty-
czących naczelnego organu kontroli sprzed 
1939 r., ale stan ocalałych akt świadczy 
o wzorowo zorganizowanej kancelarii 
oraz registraturze urzędu.

Przedwojenna OIKP w Poznaniu mie-
ściła się w nieistniejącej dziś kamienicy 
przy Alejach Marcinkowskiego 23 (dawna 
galeria Atanazego Raczyńskiego, a potem 
Hotel Myliusa) i zajmowała 29 pomiesz-
czeń biurowych na I i II piętrze oraz dwa 
pokoje gościnne na III piętrze. Łącznie 
powierzchnia biurowa wynosiła 528 m², 
co dawało na jednego urzędnika średnio 

12 m². Ogólna powierzchnia wynosiła 
804 m². Na czele poznańskiej Izby stał pre-
zes, którym nieprzerwanie, do roku 1939 
był Mikołaj Zawadzki. W wykazach pra-
cowników wykonujących zadania kontrol-
ne długo nie figurowały nazwiska kobiet, 
które początkowo zatrudnione były tylko 
na stanowiskach kancelaryjnych w charak-
terze stenotypistek lub „dziennikarek” 
(prowadzących dziennik główny księgowo-
ści lub dzienniki podawcze poszczególnych 
wydziałów). Dopiero w dokumentacji po-
lustracyjnej z 1933 r. pojawiają się nazwiska 
pierwszych kontrolerek. Były to rachmi-
strzynie: Maria Osuchowska, Katarzyna 
Grebówna i Cecylia Starzonkowa.

Sytuacja kadrowa nie była dla ówczesnego 
kierownictwa (lata 30.) komfortowa. W maju 
1930 r. prezes poznańskiej OIKP alarmo-
wał prezesa NIK: „Na przeprowadzenie 
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Siedziba Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu przy ul. Dożynkowej 9H.
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niezbędnych kontroli obecna liczba /46/ 
urzędników Izby Poznańskiej jest stanow-
czo za mała. (...) Nie mając prawa zmuszania 
do stałej pracy w godzinach pozabiurowych, 
uważam za konieczne prosić Pana Prezesa 
o zwiększenie ilości pracowników i dopro-
wadzenie etatów w roku obecnym do 56, 
a na razie chociażby do liczby 50. Należy 
zwrócić uwagę, że każda choroba urzęd-
nika doprowadza czynności danego działu 
do stanu omal że katastrofalnego...”.

Z dalszej korespondencji wynika, że kie-
rownictwo NIK pozostało głuche na prośby 
o nowe etaty i do wybuchu II wojny świa-
towej liczba inspektorów nigdy nie prze-
kroczyła pięćdziesięciu.

Z dostępnych dziś materiałów wynika, 
że przeprowadzane przed wojną kontrole 
dotyczyły bardzo szerokiego spektrum 
zagadnień, od „prawidłowości pobiera-
nia czynszów z placów państwowych”, 
„gospodarki Francusko-Polskiej Kolei 
Herby-Gdynia” czy  „gospodarki za-
kładu dla niepoprawnych przestępców 
w Trzemesznie”, do „obrazu stanu dróg 
wodnych i prac melioracyjnych” i „funk-
cjonowania portu wojennego w Gdyni”. 
Kontrolowano wszelkiego rodzaju urzędy, 
sądy, więzienia, szkoły, jednostki wojsko-
we, przedsiębiorstwa oraz inne różnorodne 
instytucje finansowane ze środków pu-
blicznych. Liczbę jednostek podległych 
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Odpis rozporządzenia Rady Ministrów z 29 września 1921 r. w sprawie zniesienia Izby Obrachunkowej  
Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej i przekazania jej agend Najwyższej Izbie Kontroli.
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kontroli określono w 1934 r. na 4174, 
w tym 808 przedsiębiorstw.

Dane o wysokości kwot odzyskiwanych 
na rzecz Skarbu Państwa przez poznań-
ską Izbę znajdujemy w corocznych spra-
wozdaniach kierowanych do centrali NIK 
w Warszawie. Otóż w okresie 1933–1934 
(od 1 kwietnia do 31 marca) na skutek 
interwencji OIKP w Poznaniu wpłynęło 
do państwowej kiesy 188 450 zł. Suma 
ta wzrosła w kolejnym roku sprawozdaw-
czym 1934/35 do 274 912 zł. Niestety 
kwot tych nie można, z braku dostępnych 
danych, odnieść do wysokości budżetu 
jednostki ani też do osiągnięć innych okrę-
gowych izb kontroli.

Działania kontrolne poznańskiej Izby 
były przeprowadzane zasadniczo według 
wcześniej przygotowanego rocznego planu, 
ale zdarzały się także, wykonywane poza pla-
nem, kontrole interwencyjne. Z akt lustracji 

przeprowadzanej w 1933 r. wynika, że prze-
ciętna kontrola trwała od kilku do kilkuna-
stu dni. Przykładowo „Kontrola rachunko-
wości i gospodarki materiałów drzewnych” 
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Przedwojenna widokówka przedstawiająca fragment Alei Marcinkowskiego w Poznaniu, z widocz-
nym gmachem dawnego Hotelu Myliusa (drugi budynek od lewej), w którym miała siedzibę Okręgowa  
Izba Kontroli w Poznaniu.
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Pieczęć Okręgowej Izby Kontroli Państwowej 
w Poznaniu.
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Okólnik nr 164 Prezesa NIK z 12 lipca 1928 r. w sprawie zakazu korzystania z udogodnień stwarza-
nych inspektorom NIK przez kierowników kontrolowanych jednostek.
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przeprowadzona przez pomocnika referen-
ta inż. Czesława Malinowskiego w Bazie 
Podkładów w Solcu Kujawskim trwała 
od 24 do 28 listopada 1933 r., a kontrola 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w za-
kresie dochodów i wydatków Ministerstwa 
Komunikacji w dziale robót publicznych 
Państwowego Funduszu Drogowego wyko-
nywana przez radcę Józefa Starzonka, prowa-
dzona była od 22 listopada do 9 grudnia 1933 r.

Tu dygresja dotycząca ówczesnego syste-
mu dokumentowania czynności kontrolnych. 
Otóż przewidywano wykonanie przez kon-
trolera protokołu stanowiącego podstawę 
do sporządzenia tzw. „sprawozdania z kon-
troli”, które inspektor kierował do preze-
sa (poznańskiej jednostki NIK), opisując 
najważniejsze ustalenia, dokonując oceny 
i proponując wystosowanie wystąpień po-
kontrolnych. Kolejnym etapem postępowa-
nia było wysyłanie wystąpień pokontrolnych 
z zaleceniami kierowanymi zarówno do jed-
nostki poddawanej kontroli, jak i do organów 
ją nadzorujących. W zależności od udzielo-
nych wyjaśnień, decydowano o zakończeniu 
lub kontynuowaniu sprawy. 

Dość częstą praktyką było pobieranie 
dodatkowych dokumentów, już po zakoń-
czeniu czynności w kontrolowanych jed-
nostkach, przy czym warto nadmienić, 
że prawie nie gromadzono akt kontroli, 
zadowalając się pojedynczymi załącznika-
mi do protokołów. Należy przypuszczać, 
że sam zapis w protokole potwierdzony 
podpisami kierownika jednostki i kontro-
lera był wystarczającym dowodem doko-
nanego ustalenia.

4 Archiwum Państwowe w Poznaniu, zespół akt nr 788, sygn. 1. 

O tym, że badane wówczas zagadnienia 
nie różniły się zbytnio od współczesnych, 
świadczy wzmianka zamieszczona w treści 
zarządzenia wiceprezesa NIK z 5 stycz-
nia 1927 r.: „Byłoby pożądanem zbada-
nie w miarę możliwości przy sposobności 
dokonywania kontroli w poszczególnych 
urzędach państwowych, czy i w wielu 
wypadkach oraz z jakich mianowicie 
powodów urzędy państwowe zwraca-
ły się z zamówieniami tylko do drukarń 
państwowych, nie żądając zupełnie ofert 
od drukarń prywatnych i czy w związku 
z tem, ceny drukarń państwowych nie 
były wygórowane”.

Do obowiązków prezesa poznańskiej 
Izby należało okresowe ocenianie pod-
ległych mu urzędników. Na specjalnych 
arkuszach, w czasie tzw. lustracji szcze-
gółowo opisywano m.in. ich wykształce-
nie, predyspozycje, znajomość przepisów, 
ukończone „kursy doszkolenia”, rzecz całą 
podsumowując następującymi ocenami: 
wybitny, bardzo dobry, dobry, dostateczny 
i niedostateczny. W dostępnych dziś ma-
teriałach nie znajdujemy indywidualnych 
ocen poszczególnych pracowników, jednak 
istnieje dokument, który zawiera ogólną 
ocenę efektów działalności NIK. Jest nim 
odpis rozporządzenia nr 619 Prezesa NIK 
Jakuba Krzemieńskiego z 13 marca 1939 r., 
w którym jego autor z satysfakcją informuje 
podległych mu urzędników o pochlebnej 
opinii, jaką o działalności Izby wyrazili 
„sprawozdawcy generalni Senatu i Sejmu 
Rzeczypospolitej w toku obrad nad preli-
minarzem budżetowym”4.
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Niestety, nie istnieją dziś żadne świadectwa 
dotyczące codziennych realiów działalności 
przedwojennej NIK w Poznaniu. Współczesny 
badacz zagadnienia funkcjonowania organów 
kontroli zdany jest jedynie na niezbyt licz-
ne, pożółkłe dokumenty, które nie oddają 
klimatu pracy i osobowości ówczesnych in-
spektorów poznańskiego urzędu.

Z ciekawszych dokumentów dotyczą-
cych działalności przedwojennej Izby 
w Po znaniu wymienić należy okólnik 
nr 164 Prezesa NIK Stanisława Wróble-
wskiego, który informował dyrektorów 
departamentów i okręgowych izb kon-
troli: „W latach ubiegłych zaszło kilka 
wypadków korzystania przez delega-
tów Kontroli Państwowej z udogodnień 
czynionych im ze strony urzędników 
władz kontrolowanych, wskutek czego 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli wydał 

5 Archiwum Państwowe w Poznaniu, zespół akt nr 788, sygn. 12. 

w tej sprawie okólniki (...) zalecające, 
aby delegaci kontroli pod żadnym pozo-
rem nie korzystali nie tylko z uprzejmo-
ści i grzeczności, ale i gościnności urzęd-
ników władz kontrolowanych. Pomimo 
wskazanych zarządzeń, w ostatnim cza-
sie zaszedł wypadek niestosowania się 
do nich przez delegatów kontrolujących 
jedną z wytwórni państwowych. A mia-
nowicie, rzeczeni delegaci nie uiścili na-
leżności za obiady w miejscowym kasynie, 
tłumacząc to tem, że Zarząd Wytwórni 
odmówił jej przyjęcia i wyjaśnił, że zasa-
dę tę stosuje do wszystkich osób przy-
jeżdżających w sprawach służbowych. 
Takie tłumaczenie się delegatów nie może 
oczywiście w żadnej mierze usprawie-
dliwiać ich postępowania niezgodnego 
z zasadami, jakiemi w podobnych oko-
licznościach bezwzględnie kierować się 
winni urzędnicy Kontroli Państwowej”5.

Omawianie przedwojennego rozdziału 
działalności poznańskiej placówki NIK 
chciałbym zakończyć krótkim opisem 
zadziwiającej historii, której bohaterem 
był pracujący w latach 30. w wielkopol-
skiej OIKP – radca dr Kazimierz Liebek. 
Pismem z 7 czerwca 1934 r., dyrektor Izby 
Skarbowej w Poznaniu Świtalski infor-
mował prezesa OIKP: „Urząd Skarbowy 
w Chodzieży doniósł Izbie Skarbowej, 
że w dniu 30 maja 1934 r. około godz. 
8 wieczorem w Chodzieży na dworcu 
zaobserwowano osobę, która pod prze-
braniem miała rzekomo szpiegować. 
Nieudolne ucharakteryzowanie i nałoże-
nie niebieskich okularów zwróciło uwagę 
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Wydane przez Prezesa Okręgowej Izby Kon-
troli Państwowej w Poznaniu upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli dokumentacji prze-
kazanej w 1934 r. przez Urząd Morski w Gdyni.
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publiczności, która wezwała policję i wów-
czas po zdemaskowaniu okazało się, że ową 
podejrzaną osobą był Radca Okręgo wej 
Izby Kontroli, Dr Kazimierz Liebek”6.

W odpowiedzi prezes wyjaśniał, iż za-
chowanie rzeczonego radcy było usprawie-
dliwione wypełnianiem przez niego „tajnej 
misji”, a obowiązkiem policji, która podjęła 
czynności wyjaśniające, z przeszukaniem 
pokoju hotelowego „delegata” włącznie, 
było bezzwłoczne zawiadomienie OIKP, 
co uczyniono ze znaczącym opóźnieniem. 
Niestety, nie dowiemy się już chyba jakąż 
to „tajną misję” realizował radca Liebek. 
Nie zachowały się bowiem inne dokumenty 
dotyczące tej frapującej sprawy.

II wojna światowa i okres PRL
Lata okupacji hitlerowskiej 1939–1945 
to okres, w którym z oczywistych wzglę-
dów polska kontrola państwowa nie mogła 
funkcjonować. Nie są znane wojenne losy 
poznańskich kontrolerów NIK, wiadomo 
natomiast, że cały archiwalny zasób po-
znańskiej OIKP został zmagazynowany 
przez okupantów wraz z innymi archi-
waliami państwowymi i samorządowymi 
w zamku na Wzgórzu Przemysła. Niestety, 
w czasie wyzwalania miasta, w lutym 
1945 r., w pożarze, który strawił więk-
szą część zabytkowego Rynku i okolicz-
nych zabudowań, spłonęła również prawie 
cała zgromadzona dokumentacja poznań-
skiej jednostki NIK. Ocalałe materiały 
dostępne dziś w Archiwum Państwowym, 
to zaledwie niewielki ułamek pierwot-
nego zasobu.

6 Archiwum Państwowe w Poznaniu, zespół akt nr 788, sygn. 39. 

Funkcjonowanie Delegatury Najwyższej 
Izby Kontroli w Poznaniu w okresie powo-
jennym, do 1989 r., było, tak jak i w wy-
padku pozostałych delegatur, determi-
nowane rolą, jaką wyznaczono kontroli 
w państwie socjalistycznym. Głównym 
zadaniem organów kontroli w tzw. „obozie 
socjalistycznym” było weryfikowanie bu-
dżetów jednostek państwowych różnych 
szczebli oraz kontrolowanie wykonywa-
nia „planów społeczno-gospodarczych”, 
co było konsekwencją realizowanej wów-
czas gospodarki planowej.

Polska specyfika polegała na stosun-
kowo słabym powiązaniu jednostek kon-
troli państwowej z organami wykonu-
jącymi kontrolę społeczną (np. radami 
narodowymi), małe uspołecznienie kon-
troli oraz jej znaczne sformalizowanie. 
Odrębną kwestią, nieomawianą szerzej 
w tym artykule, jest relacja naczelnych 
organów kontroli do państwowych orga-
nów władzy. Również pod tym względem 
polskie rozwiązania w pewnych okresach 
dość znacznie różniły się od realiów pozo-
stałych państw „socjalistycznej wspólno-
ty”. W dużym skrócie można powiedzieć, 
że powojenne ustawodawstwo PRL, w za-
leżności od koniunktury społeczno-poli-
tycznej, sytuowało NIK bądź jako organ 
hipotetycznie niezależny od rządu (w la-
tach: 1949–1952, 1957–1976, 1980–1989), 
bądź też jako instrument administracji 
bezpośrednio przyporządkowany admini-
stracji (1952–1956, 1976–1980). Pomimo 
jednak stosunkowo częstych zmian w prze-
pisach (w latach: 1945–1989 obowiązywało 
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aż pięć ustaw dotyczących kontroli pań-
stwowej), można przyjąć, że państwo 
polskie, w całym okresie funkcjonowa-
nia tzw. „demokracji socjalistycznej”, 
dysponowało wyspecjalizowaną sforma-
lizowaną naczelną instytucją kontrolną, 
która, korzystając z ustawowo nadanych 
kompetencji i dość rozbudowanego apa-
ratu, realizowała powierzone jej zadania.

Terenowymi jednostkami naczelnego or-
ganu kontroli państwowej (NIK, Ministra 
Kontroli Państwowej) były, w zależności 
od obowiązujących przepisów: delegatury 
(1949–1952, 1957–1976, od 1980 r.), tere-
nowe i specjalne grupy kontroli państwo-
wej wchodzące w skład zespołów kontroli 
państwowej (1952–1957) oraz okręgowe 
urzędy kontroli (1976–1980). Podobnie 
jak przed wojną, także i w latach po-
wojennych (włączając w to także okres 
III Rzeczypospolitej), terenowe jednost-
ki kontroli państwowej stanowiły inte-
gralną część instytucji „macierzystej” 
(Ministerstwa Kontroli Państwowej bądź 
Najwyższej Izby Kontroli).

Biuro Kontroli
Z analizy treści poprzednio obowiązują-
cych przepisów wynika, że kierujący te-
renowymi jednostkami kontroli państwo-
wej mieli najszerszą autonomię decyzyjną 
w latach: 1949–1952 i 1976–1980, nato-
miast w latach: 1952–1957, 1957–1976, 
1980–1994 byli albo całkowicie kompe-
tencyjnie podporządkowani „centrali”, 
albo też przewodniczyli kierowniczym 
organom kolegialnym. Wprawdzie pozycja 

7 Dz.U. nr 5 poz. 22. 
8 Dz.U. nr 13 poz. 74.

kierujących pracami tych jednostek zmie-
niała się, należy jednak przyjąć, iż zasadni-
cza rola delegatur (grup kontroli państwo-
wej, okręgowych urzędów kontroli) pozo-
stawała niezmienna, a było nią pełnienie 
funkcji lokalnego aparatu pomocniczego 
wobec organu centralnego, którego pozo-
stawały integralnym elementem.

W Polsce Ludowej pierwszym organem 
kontroli państwowej było Biuro Kontroli 
przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej, 
które zostało powołane na mocy ustawy 
z 11 września 1944 roku7. Po utworze-
niu Rady Państwa, Biuro Kontroli podle-
gało temu organowi do 1949 r. W latach 
1945–1946 przystąpiono do organizowania 
delegatur terenowych Biura w poszczegól-
nych województwach, w tym prawdopodob-
nie również w Poznaniu. Do kompetencji 
delegatur należało „organizowanie kontroli 
społecznych oraz przeprowadzanie kontroli 
w urzędach i instytucjach I i II instancji”. 
Niestety, w zasobach archiwalnych nie za-
chowały się dokumenty mogące choć w za-
rysie ukazać funkcjonowanie poznańskiej 
delegatury Biura Kontroli. Lata 1945–1949 
stanowią na razie „białą plamę” w historii 
kontroli państwowej w Poznańskiem.

Na mocy ustawy z 9 marca 1949 r.8 po-
wołano do życia Najwyższą Izbę Kontroli, 
która pod względem organizacyjnym dzie-
liła się na departamenty, biura oraz delega-
tury zlokalizowane w stolicach ówczesnych 
województw i obejmujące swym działa-
niem ich obszary. Poznańska delegatura 
NIK po wojnie mieściła się pierwotnie 
w kamienicy przy ul. Siemiradzkiego 4-6 
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w dzielnicy Łazarz. Niestety, brak bliż-
szych danych o liczbie zajmowanych po-
mieszczeń i ówczesnym komforcie pracy 
biurowej.

Delegatury, na czele których stali sze-
fowie odpowiadający bezpośrednio przed 
prezesem NIK, dzieliły się na referaty. 
Szefowie delegatur zarządzali przepro-
wadzanie kontroli planowych i doraź-
nych („dorywczych”) oraz koordynowali 
współpracę resortowych organów kontroli 
z organami kontroli ministerialnej i spo-
łecznej rad narodowych. Prawdopodobnie 
pierwszym powojennym kierownikiem 
poznańskiej delegatury NIK był p.o. szefa 
St. Borowiecki, którego zastąpił z począt-
kiem 1951 r. Kazimierz Maliszewski. 
Kierowana przez niego jednostka znala-
zła około 1952 r. siedzibę na II piętrze 
głównego budynku Urzędu Miejskiego 
przy placu Kolegiackim 17.

Przeprowadzane wówczas kontrole, 
których dokumentację miałem okazję 
studiować, dotyczyły różnorakich za-
gadnień związanych z funkcjonowaniem 
urzędów, instytucji i przedsiębiorstw. 
I tak na przykład: kontrola Zbiornicy 
Zło mu nr 8 w Poznaniu doprowadziła 
do stwierdzenia nadużyć finansowych 
polegających na „usiłowaniu obejścia 
skutków ustawy o zmianie systemu pie-
niężnego”, kontrola „całokształtu działal-
ności” Fabryki Obuwia nr 1 w Poznaniu 
wykazała, że „w styczniu 1950 r. nie wy-
konano planu produkcyjnego, ponieważ 
plan był nierealny”, owocem kontroli 
„całokształtu działalności” Fabryki Igieł 
Patefonowych i Wytwórni Patefonów 

9 Dz.U. nr 47 poz. 316.

„Muza” w Poznaniu” był m.in. nastę-
pujący wniosek: „mając na względzie 
troskę o wysoką jakość produkcji, rze-
czą wskazaną byłoby przeprowadzanie 
kontroli igieł pod kątem ‚zdzierania’ 
przez nie płyt patefonowych”, a kontro-
lujący Wojewódzki Oddział Państwowego 
Urzędu Repatriacyjnego w Poznaniu usta-
lił m.in., że „chociaż całokształt gospodarki 
pieniężnej na ogół przedstawia się zada-
walająco, to w § 2 gospodarka okaza ła 
się rozrzutna. Widać tam było nieszczę-
dzenie grosza publicznego i szafowanie 
nim przez wypłacanie zapomóg dobrze 
płatnym urzędnikom...” Z analizy doku-
mentacji kontrolnej wynika, że ówcze-
sna metodyka przeprowadzania kontroli 
nie różniła się zasadniczo od stosowanej 
przed wojną.

Ministerstwo 
Kontroli Państwowej
Ustawą z 22 listopada 1952 r.9 utworzo-
no Ministerstwo Kontroli Państwowej, 
które przejęło kompetencje Najwyższej 
Izby Kontroli. Składało się z Gabinetu 
Ministra, departamentów i zespołów 
kontroli państwowej z terenowymi gru-
pami kontroli państwowej. W stolicy 
Wielkopolski grupy te, utworzone za-
rządzeniem nr 10/53 Ministra Kontroli 
Państwowej (MKP), zaczęły działać 
od 1953 r. W Poznaniu swoją siedzibę 
miało w różnych okresach (zmieniając 
z czasem swoje nazwy) aż 14 takich grup 
o zróżnicowanym zasięgu terenowym, np.: 
państwowych gospodarstw rolnych (woj. 
poznańskie i zielonogórskie); budownictwa 
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(woj. poznańskie, koszalińskie, szczeciń-
skie, zielonogórskie); kolei (woj. poznań-
skie); przemysłu chemicznego (woj. bydgo-
skie, gdańskie, poznańskie i szczecińskie). 
Oprócz kontrolerów pracujących w po-
szczególnych grupach, w naszej jednostce 
zatrudnieni byli także pracownicy bez przy-
działu do konkretnej grupy, nazywani „do-
micylantami”. Przeprowadzane wówczas 
kontrole, podobnie jak to było na przełomie 
lat 40. i 50., dotyczyły przede wszystkim 
wykonywania zadań planowych oraz sze-
rokiego spektrum zagadnień związanych 
z produkcją.

W tamtym okresie wszelka, nie tylko 
kontrolna działalność NIK, musiała znaj-
dować uzasadnienie ideowe. A oto w jaki 
sposób ówczesne władze Izby uzasadniły 
przyznanie nagrody pieniężnej zatrudnio-
nemu w poznańskiej delegaturze szofe-
rowi: „Wielka Socjalistyczna Rewolucja 
Październikowa zapoczątkowała nową 
epokę w dziejach narodów, przywróciła 
dwukrotnie niepodległość naszemu krajo-
wi, stała się potężną twierdzą Socjalizmu, 

twierdzą idei wielkiej walki o pokój na-
rodów, walki o zniesienie wyzysku czło-
wieka przez człowieka, jest drogowska-
zem w walce naszego narodu o socjalizm. 
W związku z 35-leciem Wielkiego paź-
dziernika za wydajną pracę nagradzam, 
mianuję i przeszeregowuję...”.

Pod cytowanym tu zarządzeniem per-
sonalnym nr 050/50 z 6 listopada 1950 r. 
podpisał się ówczesny prezes NIK Witold 
Jóźwiak. Znamienna jest także jedna z ne-
gatywnych ocen zamieszczonych w wy-
stąpieniu pokontrolnym skierowanym 
w czerwcu 1950 r. do dyrektora Wo-
jewódzkiej Dyrekcji Przemysłu Miejsco-
wego w Poznaniu: „Nie stosuje się jeszcze 
w DPM w pełni właściwych, racjonalnych, 
socjalistycznych metod pracy...”.

Zarządzeniem nr 48 Ministra Kontroli 
Państwowej z 29 lipca 1955 r. powołano 
pełnomocników MKP, do kompetencji 
których należało m.in. koordynowanie 
działalności grup terenowych, nadzoro-
wanie ich współpracy z innymi rodzaja-
mi kontroli oraz kierowanie sprawami 
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Wizytówka Stefana Kromy – kierownika Grupy Terenowej w Zespole Inwestycji i Budownictwa  
poznańskiej placówki NIK – przełom lat 60. i 70.
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dotyczącymi skarg i zażaleń ludności Do 
1956 r. poznańską placówką Najwyższej 
Izby Kontroli kierował przywołany już 
Kazimierz Maliszewski, a po październi-
kowym przełomie: Włodzimierz Domagała 
(w latach 1956–1958 pełniący obowiązki 
pełnomocnika MKP w Poznaniu i przewod-
niczącego delegatury) oraz Jerzy Kusiak 
(w latach 1958–1959 przewodniczący de-
legatury – późniejszy sekretarz KW PZPR 
w Poznaniu). Tu mała dygresja na temat sto-
sowanych wówczas i obecnie metod szko-
lenia kontrolerów NIK. Tak zwany „kurs 
kontrolerski” przeprowadzany najpierw 
w podwarszawskich Falentach, a następnie 
w latach 50. w Ursynowie i Warszawie, trwał 
24 dni i kończył się, tak jak obecnie, egza-
minem. Dziś nowo zatrudniani kontrolerzy 
NIK przechodzą kilkumiesięczną aplikację 
w ośrodku szkoleniowym w Goławicach, 

a porównanie dawnych i obecnych w tym za-
kresie wymagań pozwala na wysnuwanie 
różnorodnych wniosków co do ówczesne-
go poziomu kształcenia. Jak zaświadczają 
indagowani w tej sprawie byli inspektorzy, 
wykształcenie i kompetencje nie zawsze 
były, niestety, najważniejszymi kryteriami 
polityki kadrowej NIK.

Specyfika pracy w latach 60. i 70.
W okresie pełnienia funkcji przewodniczą-
cego delegatury przez Stanisława Marca 
(w latach 1960–1971), wypracowano 
w delegaturze, funkcjonujący do 1992 r., 
system pracy polegający na podzieleniu 
zadań pomiędzy kontrolerów według wy-
odrębnionych branżowo tzw. działów. Z re-
lacji ówczesnych pracowników wynika, 
że funkcjonowały cztery tego rodzaju 
wyspecjalizowane grupy kontrolerskie: 
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Wyciąg z Zarządzenia Personalnego nr 050/50 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie nagro-
dy pieniężnej dla kierowcy poznańskiej delegatury NIK.
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budownictwa i gospodarki komunalnej, 
przemysłu, handlu i usług oraz drobnej 
wytwórczości, rolnictwa i gospodarki żyw-
nościowej oraz kultury, oświaty, zdrowia 
i opieki społecznej.

Istniała w delegaturze praktyka, aby pro-
jekty kwartalnych planów kontroli opra-
cowywali doradcy, którzy po zatwier-
dzeniu przez kierownictwo, przekazy-
wali ich treść inspektorom. Jeden z nich 
usłyszał pewnego razu, że w celu wyko-
nania przydzielonego zadania ma udać się 
do Spółdzielni „Wenus”, i tu doradca użył 
rosyjskiego zwrotu: „w kawyczkach”, tzn. 
w cudzysłowie. Sądząc, że chodzi o nazwę 
miejscowości, kontroler przekazał właśnie 
takie informacje sekretarce, by ta wysta-
wiła upoważnienie. Skrupulatna pracow-
nica po dłuższej chwili oznajmiła głośno, 
że miejscowości „Kawyczki” znaleźć 

nie może i w związku z tym prosi o do-
kładniejsze dane. Innym znów razem 
pewien doradca zażądał od kontrolowa-
nego pracownika złożenia pisemnych 
wyjaśnień. Po ich lekturze, w obecności 
autora stwierdził, że są one zbyt ogól-
nikowe i mają charakter „mentorski”. 
Zdenerwowany inspektor odparł na to, 
że stanowczo nie życzy sobie, by go na-
zywano „mentem”...

A oto tytuły niektórych kontroli, re-
alizowanych w poznańskiej delegaturze 
w latach 60. i 70.: „Realizacja podno-
szenia jakości i nowoczesności wyro-
bów”, „Przygotowanie i realizacja inwe-
stycji mieszkaniowych w budownictwie 
spółdzielczym”, „Kontrola gospodarki 
środkami trwałymi w przedsiębior-
stwach państwowych gospodarstw rol-
nych”, „Wykonanie zadań w przemyśle 
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Zdjęcie z przełomu lat 70. i 80. przedstawiające pracowników Delegatury NIK w Poznaniu
w trakcie zwiedzania bazy lotnictwa wojskowego w Powidzu.
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meblarskim ze szczególnym uwzględ-
nieniem jakości i nowoczesności produk-
cji oraz zaspokojenie potrzeb rynku kra-
jowego”, „Przebieg jesiennych prac polo-
wych w rolnictwie”, „Stan organizacyjny 
dowozu pracowników do miejsc pracy 
w rejonach przemysłowych” (1967), 
„Rozwój usług ludności”, „Nowy model 
opieki społecznej”, „Dokształcanie na-
uczycieli”, „Działalność instytucji od-
powiedzialnych za stan sanitarno-epi-
demiologiczny”, „Zaopatrzenie rynku 
w wyroby mleczarskie”, „Organizacja 
i funkcjonowanie przemysłu gastrono-
micznego”, „Ochrona zatrutego środowi-
ska” (1974). Ze sprawozdania „o stanie 
i ruchu zatrudnionych za rok 1969” wy-
nika, że w delegaturze NIK w Poznaniu 
zatrudniano 51 osób (46 mężczyzn 
i 5 kobiet). Na okres kierowania dele-
gaturą przez Stanisława Marca przy-
padła druga po wojnie zmiana naszej 
siedziby. Od 1962 r., przez 40 kolejnych 
lat byliśmy rezydentami komunalnego 
biurowca, zlokalizowanego w samym 
centrum Poznania przy ul. Libelta 16, 
zajmując II piętro południowego skrzy-
dła budynku.

W latach 1971–1976 przewodniczącym, 
a potem do 1983 r. dyrektorem naszej 
delegatury (1976–1980 – Okręgowego 
Urzędu Kontroli) był Cezary Sobczak. 
Starsi pracownicy wspominają, że w tam-
tym okresie odnotowano wzrost znaczenia 
i prestiżu poznańskiej delegatury NIK, 
co najwyraźniej ujawniło się, gdy poważ-
nie rozważano kandydaturę Cezarego 
Sobczaka na stanowisko wojewody po-
znańskiego.

W latach 70. zakres prowadzonych dzia-
łań kontrolnych pozostawał bardzo szeroki 

i zróżnicowany. Na uwagę zasługuje na-
tomiast, że systematycznie zwiększała 
się liczba skarg i wniosków zgłaszanych 
naszej jednostce. I tak w 1961 roku od-
notowano 152 interwencje obywatelskie, 
w 1964 – 185, w 1969 – 198, w 1972 – 280. 
Tendencja ta, szczególnie w odniesieniu 
do skarg i wniosków zgłaszanych ustnie, 
świadczyła, według sporządzonych wów-
czas analiz, o systematycznym wzroście 
zaufania społeczeństwa do organów kon-
troli państwowej. Skargi (w dużej mierze 
anonimowe) dotyczyły zasadniczo nad-
użyć gospodarczych, spraw związanych 
z gospodarką komunalną i mieszkaniową 
oraz „zagadnień podatkowych i finanso-
wych.” Efektem wiarygodnych zgłoszeń 
obywateli bywały oczywiście planowe 
lub doraźne kontrole. Rzecz ciekawa, 
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Fragment wierszowanego „protokółu” opisującego 
ustalenia kontroli w Fabryce Galanterii w Gnieźnie 
autorstwa Przemysława Południkiewicza.
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że w niektórych ówcześnie prowadzo-
nych, oprócz inspektorów NIK, uczest-
niczyli również zapraszani do tych działań 
aktywiści Zespołu i Komisji Rewizyjnej 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Takie 
wspólne „państwowo-partyjne” kontro-
le przeprowadzano w latach 1972–1973 
w tak dużych podmiotach jak: Zakłady 
Przemysłu Metalowego „H. Cegielski”, 
Zespół Elektrowni Gosławice, Pątnów 
i Adamów czy Dyrekcja Okręgowych Kolei 
Państwowych w Poznaniu. W sprawoz-
daniu analitycznym kierowanym do cen-
trali NIK przez ówczesne kierownictwo 
czytamy m.in.: „Podsumowując wyniki 
tych kontroli należy wyrazić przekonanie, 
że podjęta przez Delegaturę w porozu-
mieniu z KW PZPR inicjatywa, spotkała 
się nie tylko ze zrozumieniem ze strony 
jednostek kontrolowanych, ale pobudziła 
te jednostki do bardziej starannego i wni-
kliwego załatwiania spraw obywateli i pra-
cowników”.

Oprócz realizowania powierzonych 
zadań kontrolnych, pracownicy naszej 
jednostki mieli również okazję uczestni-
czyć w przedsięwzięciach o charakterze 
rekreacyjno-integracyjnym. W pamięci 
inspektorów o dłuższym stażu zacho-
wały się m.in. wycieczki w Bieszczady, 
do Wrocławia („Panorama Racławicka”), 
Powidza (zwiedzanie lotniska wojskowego) 
a także do Cottbus w NRD oraz na Węgry. 
Integracji lokalnych środowisk pracowni-
czych służyły także organizowane w latach 
70. tzw. „czyny społeczne”, które polega-
ły na wykonywaniu przez zorganizowane 
grupy osób prostych prac porządkowych 
na miejskich ulicach, placach i skwe-
rach. W co najmniej kilku uczestniczyli 
także nasi pracownicy, porządkując między 

innymi plac Cyryla Ratajskiego (wówczas 
Plac Młodej Gwardii).

Wśród kontrolerów poznańskiej delega-
tury zdarzały się osoby niezwykle barwne, 
wręcz ekscentryczne, a przy tym obdarzo-
ne różnorodnymi talentami oraz poczu-
ciem humoru. Z tego powodu najwięk-
szą sławą cieszył się zatrudniony w latach 
1978–1982 Przemysław Południkiewicz, 
który po zaleceniu mu „ubarwienia” zre-
dagowanego właśnie projektu wystąpie-
nia pokontrolnego, napisał je regularnym 
13-zgłoskowcem! Kierowane do dyrektora 
Fabryki Galanterii „Lech” w Gnieźnie 
rymowane pismo nie dotarło wprawdzie 
do adresata, ale nasz zdolny kontroler 
i tak przeszedł do historii nie tylko de-
legatury, lecz w ogóle Najwyższej Izby 
Kontroli. Nadzwyczajna łatwość układa-
nia rymów zaowocowała także wieloma 
krótkimi wierszami, którymi inspektor 
Południkiewicz podsumowywał poszcze-
gólne kontrole lub formułował, nierzad-
ko krytyczne, sądy o Najwyższej Izbie 
Kontroli przełomu lat 70. i 80.

Do 1976 r. terytorialny zasięg działania 
delegatury obejmował tzw. „stare” woje-
wództwo poznańskie z Lesznem, Kaliszem 
i Koninem. Po wejściu w życie rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z 14 kwietnia 
1976 r. w sprawie terytorialnego zakresu 
działania oraz siedzib okręgowych urzę-
dów kontroli, nasza jednostka swoje dzia-
łania ograniczyła do trzech nowo utwo-
rzonych województw: poznańskiego, 
konińskiego i pilskiego (bez nowych wo-
jewództw leszczyńskiego i kaliskiego). 
W następstwie ostatniej reformy admi-
nistracyjnej w 1999 r. zasadniczym ob-
szarem działania delegatury pozostaje 
województwo wielkopolskie obejmujące 
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znów wszystkie główne dzielnice nasze-
go regionu.

Niewiele osób wie, że poznańska dele-
gatura NIK zapisała się złotymi zgłoska-
mi nie tylko w książkach kontroli bardzo 
różnych podmiotów. Otóż gdyby nie ak-
tywność wykazana w 1965 r. przez kie-
rownictwo delegatury, prawdopodob-
nie nie powstałaby Szkoła Podstawowa 
w Białobłotach w powiecie pleszewskim. 
Społeczność tej szkoły do dziś serdecznie 
wspomina życzliwość pracowników naszej 
delegatury, którzy czynnie wspierali dzie-
ło budowy nowej placówki oświatowej. 
Owa pomoc została upamiętniona w cza-
sie odbywającej się w 2000 r. uroczystości 
nadania szkole sztandaru, umieszczeniem 
na jego drzewcu stosownego napisu.

Lata 80.
Na fali przemian sierpnia 1980 r. i w zwią-
zku z decyzjami rozliczeniowymi central-
nych władz PZPR, poznańska delegatura 
zrealizowała w latach 1980–1981 wiele 
kontroli interwencyjnych związanych 
z „prywatnymi inwestycjami budowla-
nymi i innymi poważnymi uchybieniami 
spowodowanymi chęcią nienależnych ko-
rzyści kosztem gospodarki narodowej”. 
Efektem tych działań dotyczących osób 
piastujących w Poznaniu najwyższe sta-
nowiska partyjne, państwowe i komunal-
ne były porażające wręcz ustalenia wska-
zujące na masowe występowanie zjawisk 
niegospodarności, nepotyzmu, korupcji 
i całkowitego lekceważenia interesu spo-
łecznego. Z podpisanego przez dyrektora 
delegatury Cezarego Sobczaka sprawoz-
dania dotyczącego tych kontroli wynika, 
że wskutek działań podjętych po ich zakoń-
czeniu, do „organów ścigania” skierowano 

52 zawiadomienia w sprawie 86 osób, 
kwota wyegzekwowanych od obwinio-
nych należności wyniosła ponad 12 mln zł, 
a łączna suma ujawnionych strat budże-
towych opiewała na prawie 287 mln zł.

Czas IRCh
Interesującym epizodem w dziejach NIK 
po zniesieniu wprowadzonego w 1981 r. 
stanu wojennego było  organizowa-
nie i koordynowanie działań Inspekcji 
Robotniczo-Chłopskiej. 22 grudnia 1984 r. 
XVIII Plenum Komitetu Centralnego 
PZPR przyjęło uchwałę o powołaniu 
w kraju Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej, 
która, według ówczesnej prasy, przez „po-
szerzanie społecznej bazy działań kontrol-
nych” miała stanowić „wyraz realnego 
wpływu robotników i chłopów na życie 
społeczno-gospodarcze”. Po uchwaleniu 
przez Radę Państwa i Radę Ministrów 
stosownych uchwał, NIK przeprowadziła 
zmiany organizacyjne w delegaturach, po-
legające na utworzeniu w nich wojewódz-
kich oddziałów IRCh. Delegatury miały 
zapewnić „obsługę” i egzekucyjną skutecz-
ność tysiącom „społecznych kontrolerów”, 
którzy po desygnowaniu przez instancje 
partyjne lub społeczne i zatwierdzeniu 
ich mandatu przez wojewódzkie rady na-
rodowe, mieli prowadzić działania kon-
trolne w terenie.

Poznańska delegatura NIK roztoczyła 
opiekę nad trzema właściwymi tereno-
wo wojewódzkimi oddziałami Inspekcji: 
w Poznaniu, Koninie i Pile. Poznańskim 
oddziałem ds. IRCh kierował nowo po-
wołany na stanowisko wicedyrektora 
de legatury Mi chał Glanc, (wcześniej 
prac ownik Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w Poznaniu). Koordynacją działań 
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kontrolnych prowadzonych przez około 
1400 społecznych inspektorów, oprócz 
wicedyrektora, zajmowało się kilkunastu 
inspektorów NIK, którzy sporadycznie 

uczestniczyli w czynnościach kontrolnych 
IRCh. Ponieważ Inspekcja była instytu-
cją o pochodzeniu ideowo-politycznym, 
trudno się dziwić, że lokalne władze PZPR 
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Sprawozdanie z przeprowadzonej w latach 1980–1981 kontroli dotyczącej nadużyć osób zajmują-
cych najwyższe stanowiska państwowe i polityczne.



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 283 

Delegatura NIK w Poznaniu

od początku przywiązywały szczególną 
wagę do jej działania. Chcąc nadać odpo-
wiednią rangą nowemu przedsięwzięciu, 
utworzono w KW PZPR w Poznaniu sta-
nowiska inspektora ds. IRCh oraz usta-
nowiono 21-osobowy Zespół ds. IRCh.

Tematyka kontroli prowadzonych 
przez Inspekcję była zróżnicowana, ale 
w centrum uwagi pozostawały działa-
nia związane z przydziałami mieszkań, 
funkcjonowaniem służb komunalnych, 
placówek medycznych, handlowych 
i usługowych oraz działaniem rolniczych 
punktów skupu. A oto niektóre związane 
ze „społeczną kontrolą” tytuły prasowe: 
„Na straży konsumenckich interesów”, 
„IRCh na punktach skupu buraków”, 

„Mieszkania trzeba dzielić sprawiedli-
wie”, „IRCh na tropie bałaganu i brudu”, 
„Żaden schowek na atrakcyjny towar nie uj-
dzie uwadze kontrolerów”, „IRCh pogo-
niła budowlanych...”, „Poranna kontrola 
dwunastu piekarń”, „Porządku niekiedy 
trzeba uczyć mandatami!”, „Poznańska 
IRCh w szkolnych stołówkach. Z higieną 
na bakier”, „IRCh w zakładach rzemieśl-
niczych. U Pana Franka nie jest za we-
soło”, „IRCh w pociągach i na Dworcu 
Głównym”, „Pod społeczną lupą niewiele 
się ukryje”. Do oryginalniejszych, z dzisiej-
szej perspektywy, przedsięwzięć poznań-
skiej „irchy” należały kontrole: wykorzy-
stania pomieszczeń biurowych wybranych 
urzędów, instytucji i zakładów pracy (akcja 
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Broszury metodyczne zawierające informacje dotyczące zasad funkcjonowania Inspekcji Robotni-
czo-Chłopskiej na tle artykułów prasowych poświęconych działalności IRCh w Wielkopolsce.
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„Biurowiec” – listopad 1985); wykorzysta-
nia czasu pracy w związku z zaobserwo-
wanym tłokiem w lokalach gastronomicz-
nych Poznania (marzec 1986); „ujawnianie 
wykorzystywania pojazdów służbowych 

dla celów zakupu alkoholu w godzinach 
pracy” (akcja „Alkohol” – 1987); przebiegu 
kolonii dla dzieci i młodzieży (1987); punk-
tualności komunikacji miejskiej Poznania 
(1988). Jeszcze 14 lutego 1989 r. (tj. roku, 
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Informacja o powołaniu w Delegaturze NIK w Poznaniu zakładowej komórki NSZZ „Solidarność”.
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w którym wielkopolska IRCh przestała 
istnieć) podczas narady rejonowej zor-
ganizowanej w poznańskim Komitecie 
Wojewódzkim PZPR, mówiono o do-
robku i osiągnięciach Inspekcji, co miało 
wiązać się ze stanowczością, zdecydowa-
niem i „zdrową mądrością” społecznych 
kontrolerów.

W III Rzeczypospolitej
Kierowanie pracą poznańskiej delegatury 
NIK w czasie ostatnich przemian ustro-
jowych przypadło w udziale Józefowi 
Adamczykowi, który piastował stanowi-
sko dyrektora w latach 1983–1992. Okres 
transformacji początku lat 90. był dla pra-
cowników naszej jednostki przyspieszo-
nym kursem nowej roli naczelnego organu 
kontroli, określonej ustawowo przez demo-
kratycznie wybrany parlament. Tylko nie-
liczni postanowili w tym czasie o zmianie 
miejsca zatrudnienia, natomiast pozostali 
podjęli trud realizacji coraz trudniejszych 
zadań w zupełnie nowej rzeczywistości 
społeczno-gospodarczej.

W latach 1990–1994 w poznańskiej dele-
gaturze działała licząca kilkunastu członków 
zakładowa organizacja NSZZ „Solidarność”. 
W czerwcu 1994 r., na skutek braku po-
stępów w rozwiązaniu sporu zbiorowego 
dotyczącego spraw płacowych i polityki ka-
drowej prowadzonego przez Międzyregio-
nal ną Komisję Koordynacyjną „Solidarno-
ści” w NIK, Komisja Zakładowa podjęła 
uchwałę o wystąpieniu z wszelkich struktur 
NSZZ „Soli darność”, a środki finansowe 
zgro madzone ze składek członkowskich 
przekazano na potrzeby jednego z poznań-
skich szpitali.

Zmieniały się tematyka i zakres kon-
troli, ale i także sposób udostępniania 

społeczeństwu informacji o zrealizowa-
nych działaniach. W latach 1992–1999 
delegaturą kierował Ireneusz Adamski, 
który pierwszy w dziejach delegatury 
zdecydował o przekazywaniu przedsta-
wicielom mediów wyników niektórych 
kontroli na specjalnie organizowanych 
konferencjach.

W połowie lat 90. ubiegłego wieku 
w wyposażeniu naszej jednostki zna-
lazł się pierwszy komputer stacjonarny 
(1994 r.) oraz pierwszy notebook (1995 r.). 
Na dobre komputeryzacja ruszyła jednak 
dopiero z chwilą uruchomienia w 1995 r. 
profesjonalnego serwera. Obecnie wszy-
scy pracownicy zatrudnieni na stanowi-
skach kontrolerskich dysponują służbo-
wymi laptopami, skanerami i telefonami 
komórkowymi z dostępem do Internetu, 
bez których nie wyobrażamy sobie już wy-
konywania naszych obowiązków.

Od 1999 do 2000 r. obowiązki dyrektora 
delegatury pełnił Paweł Pluta. W tym okre-
sie naszą jednostkę wizytował ówcze-
sny prezes NIK Janusz Wojciechowski, 
który osobiście wręczył wszystkim pra-
cownikom pamiątkowe medale wybite 
z okazji 80-lecia Najwyższej Izby Kontroli.

W latach 2000–2004 stanowisko dyrek-
tora delegatury zajmowała Joanna Alicja 
Pelc. 15 maja 2001 r. w Poznaniu, pod prze-
wodnictwem posła Józefa Zycha odby-
ło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej 
Komisji ds. Kontroli Państwowej, która 
rozpatrzyła informację o funkcjonowa-
niu poznańskiej delegatury. Komisja po-
zytywnie oceniła jej działalność oraz przy-
jęła stanowisko, w którym stwierdziła, 
że „niezbędna jest poprawa warunków 
lokalowych oraz stworzenie takich wa-
runków kadrowych, które odpowiadać 
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Fot. Maciej Jabłoński

Fotografia rodzinna pracowników Delegatury NIK w Poznaniu wykonana przed jej siedzibą. W pierwszym rzędzie kierownictwo delegatury: 
dyrektor Andrzej Aleksandrowicz (dziewiąty od lewej), wicedyrektor Grzegorz Malesiński (dziesiąty od lewej) i wicedyrektor Tomasz Nowiński 
(ósmy od lewej).
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będą realizowanym przez Delegaturę 
zadaniom”. Na polepszenie trudnych 
warunków pracy czekaliśmy do grud-
nia 2002 r., kiedy rozpoczęła się prze-
prowadzka do nowej siedziby przy ulicy 
Dożynkowej 9H. Dzięki mobilizacji całej 
załogi skomplikowana operacja przebiegła 
nadzwyczaj sprawnie i tradycyjne opłatko-
we spotkanie pracowników mogło się już 
odbyć w przestronnych pomieszczeniach 
okazałego budynku w jednej z ładniejszych 
dzielnic Poznania. Jak mieliśmy się wkrót-
ce przekonać, samo zakupienie biurowca, 
przeprowadzka i formalne przeniesienie 
siedziby były tylko wstępem do trudnego 
dzieła przystosowania obiektu do pożąda-
nych standardów. Nową siedzibę, jeszcze 
w trakcie trwających prac adaptacyjnych 
wizytował w czerwcu 2003 roku prezes 
NIK Mirosław Sekuła oraz sprawujący 
wtedy bezpośredni nadzór nad poznań-
ską delegaturą wiceprezes Jacek Jezierski.

Koniec lat 90. XX wieku oraz począ-
tek obecnego stulecia to dla delegatury 
okres wytężonej pracy przy realizacji róż-
norodnych zadań, wśród których znalazła 
się pierwsza w jej powojennych dziejach 
koordynowana kontrola udostępniania 
mienia przez przedsiębiorstwa państwo-
we i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. 
Kontrola przeprowadzona od grudnia 
1999 r. do kwietnia 2000 r. dotyczyła 
obowiązujących umów prawa cywilne-
go a także umów, które wygasły albo zo-
stały rozwiązane w latach 1997–1999. 
Badaniami objęto 18 przedsiębiorstw pań-
stwowych oraz pięć jednoosobowych spó-
łek Skarbu Państwa udostępniających mie-
nie. Oprócz poznańskiej, w kontroli wzięły 
udział cztery inne delegatury. We wszyst-
kich podmiotach stwierdzono różnego 

rodzaju nieprawidłowości, w tym przy-
padki działań nielegalnych, niegospodar-
nych i nierzetelnych oraz wskazano obszary 
zagrożone korupcją.

Nowe stulecie
W latach 2004–2013 pracą delegatury kie-
rował Jan Kołtun. To okres, w którym ko-
ordynowane przez „Poznań” kontrole po-
jawiały się już corocznie, a wysoka jakość 
ich realizacji i tradycyjna poznańska rze-
telność opracowania wyników zyskiwała 
coraz wyższe oceny kierownictwa Izby. 
Tematyka przygotowywanych wówczas 
przez naszą jednostkę kontroli świadczy 
o szczególnym zainteresowaniu prawidło-
wością wykonywania zadań. Oto przykła-
dy przeprowadzonych kontroli „zadanio-
wych”: „Opieka nad matką i noworodkiem 
w oddziałach położniczych i neonatologicz-
nych” (2009), „Stan realizacji Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008–2011” (2010), „Gromadzenie danych 
o szkołach specjalnych w systemie informa-
cji oświatowej” (2011), „Zagospodarowanie 
osadów powstających w oczyszczalniach 
ścieków komunalnych” (2013).

Po objęciu w 2014 r. stanowiska dyrek-
tora przez Andrzeja Aleksandrowicza, 
delegatura ugruntowuje swoją opinię 
jednostki chętnie podejmującej wyzwa-
nia związane z koordynowaniem kontroli 
ogólnopolskich, a ich liczba kształtuje się 
już średnio na poziomie czterech rocznie. 
I znów dominują tematy ciekawe, społecz-
nie ważne i bliskie ludziom: „Wykonywanie 
przez wybrane gminy obowiązku zapew-
nienia lokali socjalnych i pomieszczeń tym-
czasowych” (2014), „Świadczenie usług 
publicznych osobom posługującym się ję-
zykiem migowym” (2014), „Zarządzanie 



288 KONTROLA PAŃSTWOWA

Maciej Sterczała

Fo
t.

 M
ac

ie
j S

te
rc

za
ła

, A
rc

hi
w

um
 D

el
eg

at
ur

y 
N

IK
 w

 P
oz

na
ni

u

Konferencja prasowa prezesa Najwyższej Izby Kontroli wizytującego delegaturę w Poznaniu 
w 2014 r. Od lewej: dyrektor delegatury Andrzej Aleksandrowicz, prezes Krzysztof Kwiatkowski, 
doradca ekonomiczny Renata Dudek, rzecznik prasowy delegatury.

cmentarzami komunalnymi” (2016) 
i „Dostępność terapii przeciwbólowej” 
(2016), „Funkcjonowanie aptek szpital-
nych i działów farmacji szpitalnej” (2017).

Jedną z ciekawszych kontroli opraco-
wanych i przeprowadzonych w ostatnich 
latach przez delegaturę była kontrola 
z 2011 r. dotycząca sprawowania nadzo-
ru nad funkcjonowaniem ferm zwierząt 
futerkowych w województwie wielkopol-
skim. W prowadzonej ostatnio przez po-
lityków i media debacie dotyczącej do-
puszczalności dalszego funkcjonowania 
tego typu przedsiębiorstw, pojawiają się 
spostrzeżenia i wnioski zebrane w infor-
macji o wynikach tej kontroli, co dowodzi, 
że podejmowane przez delegaturę tema-
ty są aktualne i odpowiadają bieżącym 
potrzebom społecznym. Innym przykła-
dem tego wyczucia w doborze podejmo-
wanych zagadnień jest koordynowana 

kontrola poświęcona dostępności prze-
strzeni publicznej dla osób starszych i nie-
pełnosprawnych (2017/2018).

W ostatnich kilkunastu latach swoistą 
specjalizacją delegatury stały się koordy-
nacje kontroli związanych z występowa-
niem zjawiska alkoholizmu. Cztery do-
tychczas przeprowadzone w tym obszarze 
kontrole dotyczyły: funkcjonowania izb 
wytrzeźwień (2006); wykorzystywania 
przez gminy środków pochodzących z opłat 
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (2008 
i 2012) oraz przymusowego kierowania 
osób uzależnionych od alkoholu na leczenie 
odwykowe (2015). Do największych suk-
cesów tych badań należało skorygowanie 
zapisów ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
oraz doprowadzenie do likwidacji niewła-
ściwie funkcjonującej poznańskiej izby wy-
trzeźwień.
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Nasza jednostka oprócz kontroli plano-
wych podejmuje także działania związane 
z sygnałami zgłaszanymi w formie skarg 
i wniosków. Od 1995 r. udział tego typu 
kontroli w ogólnej liczbie przeprowadzo-
nych przez delegaturę wynosił rocznie 
średnio prawie 10%. W lokalnych me-
diach było głośno o kontrolach: gospoda-
rowania zasobem lokali socjalnych Miasta 
Poznania (2011); wykorzystania środków 
publicznych przez stowarzyszenie „Dolina 
Noteci” (2014) i realizacji pracowni kar-
diologii inwazyjnej w szpitalu w Grodzisku 
Wielkopolskim (2015).

Działalność naszej delegatury dobrze 
opisuje informacja o liczbie opracowanych 
w Poznaniu wniosków o zmianę prawa 
oraz liczbie zawiadomień organów powo-
łanych do ścigania przestępstw i wykro-
czeń o możliwości popełnienia tego rodzaju 
czynów zabronionych, a także zawiado-
mień o naruszeniu dyscypliny finan-
sów publicznych. Statystyki te świadczą 

o ponadprzeciętnej aktywności delegatury 
w tych obszarach. Na przykład w okresie 
od 2013 r. do końca I kwartału 2018 r. 
w wyniku naszych kontroli do odpowied-
nich organów przekazaliśmy 48 zawiado-
mień o możliwości popełnienia przestęp-
stwa lub wykroczenia oraz o naruszeniu 
dyscypliny finansów publicznych, a liczba 
złożonych wniosków de lege ferenda prze-
kroczyła 30. Szczególnie ważne wydają się 
być dwa sformułowane w ostatnim czasie 
wnioski o zmianę przepisów, tj.: o wpro-
wadzenie obowiązku dokumentowania 
pomiarów natężenia bólu we wszystkich 
podmiotach udzielających świadczeń zdro-
wotnych oraz o wprowadzenie przepisów 
poprawiających dostępność usług publicz-
nych osobom posługującym się językiem 
migowym. Już wkrótce znowelizowane 
wskutek naszych kontroli regulacje prawne 
poprawią warunki życia zarówno niesły-
szącym, jak i cierpiących z powodu dłu-
gotrwałego bólu.
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Rajd rowerowy „Cyklo-NIK” dla pracowników delegatury i ich rodzin.
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Kontrola w anegdocie
Przygotowując niniejsze opracowanie, 
przeprowadziłem wiele interesujących 
rozmów z byłymi i obecnymi pracowni-
kami, którzy dzielili się ze mną swoimi 
wrażeniami z przeprowadzanych kontroli. 
Nie brakowało zabawnych anegdot. Otóż 
urzędnik pewnego starostwa, który nie po-
trafił określić rzeczywistego terminu 
wpływu dokumentu, zniecierpliwiony 
rzucił kontrolerowi: „Ależ proszę Pana, 
proszę mi wierzyć! Dokument z pewno-
ścią wpłynął w prawidłowym terminie! 
Przecież i Pan i ja pracujemy w instytu-
cjach ZAUFANIA publicznego!” Nasz 
kontroler bez zastanowienia odpalił: „Pan 
się myli! Ja pracuję w instytucji BRAKU 
ZAUFANIA publicznego!”. Z pewnością 
miał na myśli nie brak zaufania obywateli 
do NIK, badania opinii publicznej wskazują 
bowiem, że współcześnie jest ono bardzo 

duże, ale związaną z charakterem pracy 
zasadę ograniczonego zaufania inspektorów 
do każdego kontrolowanego podmiotu. 
Innym znów razem księgowy przyłapany 
na uchybieniu, patrząc z podziwem na do-
ciekliwego inspektora, zapytał: „Skąd Pan 
to wie?”. Inspektor uśmiechnąwszy się, 
odrzekł: „Właśnie z kont!”, a na to księ-
gowy: „No właśnie, skąd???”.

Dziś poznańska delegatura NIK powinna 
kojarzyć się przede wszystkim z 47-osobo-
wym zespołem wysoko kwalifikowanych 
pracowników kontroli, z których dwoje 
posiada stopień naukowy doktora, kilku 
uzyskało uprawnienia rzeczoznawcy, a kil-
kunastu ukończyło studia podyplomowe, 
m.in. w zakresie rachunkowości i kontroli 
zarządczej. Zespół ten uzupełnia skromna, 
ale niezwykle ważna i kompetentna grupa 
sześciorga pracowników administracyj-
nych. Ponieważ przykładamy szczególne 
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Spotkanie opłatkowe kierownictwa delegatury z pracownikami w 2014 r. W centrum fotografii,  
od lewej: wicedyrektor Tomasz Nowiński, dyrektor Andrzej Aleksandrowicz oraz wicedyrektor 
Grzegorz Malesiński.
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znaczenie do poprawności językowej wy-
twarzanych dokumentów, w ostatnich la-
tach już kilkakrotnie kontrolerzy z Poznania 
odbywali szkolenia ze specjalistami od tego, 
„by język giętki, powiedział [poprawnie!] 
wszystko, co pomyśli głowa”. Wprawdzie 
potem i tak grono inspektorskie i dorad-
cze trapią wątpliwości, czy „niewykona-
nie” i „niezrealizowanie” piszemy łącznie, 
czy też może rozdzielnie, ale wtedy po-
zostaje „telefon do przyjaciela” – jednym 
z kontrolerów na szczęście jest polonista! 
Profil wykształcenia zatrudnionych w na-
szej jednostce pracowników jest bowiem 
zróżnicowany. Pośród nas, oprócz najlicz-
niejszej grupy prawników, inżynierów i eko-
nomistów, znaleźć można również: mate-
matyka, magistra leśnictwa, politologów, 
a także historyka. Warto w tym miejscu 
nadmienić, że obecnie ponad 40% pracow-
ników wykonujących zadania kontrolne 
stanowią kobiety. Odsetek ten od 2004 r. 
zwiększył się prawie dwukrotnie!

O tym, że zintegrowany zespół jest efek-
tywniejszy i sprawniej realizuje zadania, 
wie każdy, kto kiedykolwiek zajmował 

stanowisko kierownicze. W naszej dele-
gaturze integracji sprzyja nie tylko bardzo 
dobra atmosfera koleżeńskiej życzliwo-
ści, ale też cykliczne imprezy rekreacyjno-
-turystyczne i wspólne wycieczki. Mamy 
za sobą już siedem rajdów rowerowych 
„Cyklo-NIK”, spływy kajakowe, kilka wy-
cieczek turystycznych (ostatnio do Pragi 
i Wiednia) oraz coroczne mikołajkowe spo-
tkania dla najmłodszych. Ważną tradycją 
jest także udział w corocznych spotka-
niach opłatkowych emerytowanych pra-
cowników. Obecność naszych seniorów 
przy wigilijnym stole jest nie tylko wyra-
zem troski o los ludzi, którzy często wiele 
lat pracy poświęcili tej trudnej służbie, 
ale także stanowi świadectwo wagi, jaką 
przywiązujemy do pielęgnowania historii 
Izby zawartej nie tylko w dokumentach, 
ale przede wszystkim w bezcennych do-
świadczeniach jej pracowników.

MACIEJ STERCZAŁA
Delegatura NIK w Poznaniu





Delegatura NIK w Rzeszowie
Przedwojenny Rzeszów stanowił zachodnią rubież województwa lwowskiego. 
W latach 40. ubiegłego wieku powstające w nim struktury administracyjne pań-
stwa przejęły na siebie część obowiązków należących niegdyś do urzędów we Lwo-
wie, gdzie od grudnia 1920 r. działała Okręgowa Izba Kontroli Państwa. Stąd 
na Podkarpaciu te tradycje były tak żywe. Czerpie z nich także dzisiaj delegatu-
ra, często podejmując kontrole związane z problemami pogranicza, również tymi, 
które wiążą się z naszą obecnością w Unii Europejskiej. Symbolem nowoczesno-
ści jest niedawno odnowiony gmach jednostki, którego remont nadzorowali sami 
pracownicy delegatury. Choć o historii siedziby można napisać książkę, znacznie 
ważniejsza jest w delegaturze pamięć o ludziach, zwłaszcza o prof. Walerianie 
Pańce, pochodzącym z tego regionu, pierwszym po przełomie demokratycznym 
prezesie Najwyższej Izby Kontroli.
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Rzeszowskie kontrole  
– przekraczanie granic, łączenie kultur
WŁADYSŁAW TABASZ

Wprowadzenie
Organizowane w Rzeszowie w latach 40. 
ubiegłego wieku struktury administra-
cyjne państwa przejęły na siebie część 
obowiązków i godności związanych kie-
dyś z urzędami działającymi we Lwowie. 
Stąd nawiązanie w niniejszym opracowa-
niu do rozwoju placówki kontrolnej pań-
stwa właśnie w tym mieście. W rzeszow-
skiej delegaturze NIK nie zachowały się 
żadne kroniki ani zapiski. Próżno szukać 
ich w zbiorach wojewódzkiej biblioteki pu-
blicznej pod nazwą „bibliografia rzeszow-
szczyzny”, czy „bibliografia województw: 
krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszow-
skiego i tarnobrzeskiego”1. Być może dla-
tego, że przez lata w praktyce kontrolerzy 
mieli obowiązek współpracy z „aktywem 
polityczno-społecznym”, tj. podstawową 

1 http://www.wimbp.rzeszow.pl/bibliografia-regionalna/
2 A. Sylwestrzak: Najwyższa�Izba�Kontroli, ABC Warszawa 1997; Cz. Bielecki: System�kontroli�w�PRL.� 

Organizacja�i�zasady�funkcjonowania, PWE Warszawa 1981; D. Bolikowska, W. Robaczyński: Najwyższa�
Izba�Kontroli.�Tradycja�i�współczesność, Warszawa 2014.

organizacją partyjną jednostki kontrolowa-
nej, a w szczególnych sytuacjach z właści-
wą instancją partyjną. A z takim gremium 
trudno było polemizować na łamach prasy. 
W trakcie przygotowywania niniejszego 
artykułu posiłkowano się więc różnymi 
opracowaniami2, a także wspomnienia-
mi byłych pracowników Delegatury NIK 
w Rzeszowie i archiwalnymi dokumen-
tami źródłowymi dotyczącymi siedziby 
jednostki.

Lwowskie początki
W wyniku powojennego ustalania gra-
nic państwowych Lwów, wraz ze znacz-
ną częścią dotychczasowego wojewódz-
twa lwowskiego, znalazł się za wschodnią 
granicą Polski. Przedwojenny Rzeszów, 
a także cały powiat rzeszowski, stanowił 
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zachodnią rubież województwa lwow-
skiego, a dalej na zachód rozciągał się ob-
szar krakowskiego. Województwo, które 
utworzono 23 grudnia 1920 roku, usta-
nawiając jego centrum administracyj-
ne we Lwowie, funkcjonowało do roku 
1944, a także w okrojonej formie w la-
tach 1944–1945, w okresie tzw. Polski  
lubelskiej.

Chociaż Lwów stał się siedzibą woje-
wództwa dopiero w roku 1920, jednak 
już od 17 lutego 1919 roku nominalnie 
został siedzibą Okręgowej Izby Kontroli 
Państwa, (obok Kielc i Warszawy) – usta-
lonych dekretem Naczelnika Państwa. 
Faktycznie izba lwowska rozpoczęła swoją 
działalność w grudniu 1920 roku. W no-
welizacji ustawy o kontroli państwowej 
z 3 czerwca 1921 roku organ kontrolny 

określono jako Najwyższa Izba Kontroli 
(dotychczas NIKP). Lwowska izba zaj-
mowała w  latach 1920–1939 część 
dużej kamienicy wzniesionej w latach 
1913–1921, przy ulicy Romanowicza 
pod numerem 11a (później 13). Dzieliła 
ją z Prokuraturą Generalną Oddział Lwów, 
a także Małopolskim Klubem Jazdy. W ów-
czesnej książce telefonicznej lwowską izbę 
można było odnaleźć właśnie pod literą 
„L“, tj. Lwowska Okręgowa Izba Kontroli 
Państwa, telefon nr 20298. W Centralnym 
Państwowym Archiwum Historycznym 
Ukrainy we Lwowie, zachowały się akta 
z tamtego okresu prezentowane od 1972 
ro ku w liczbie 17112 jednostek archiwal-
nych. Kamienica przy ulicy Saksahańskiego 
(nazwa obecna) stoi do dziś, a jej rozmia-
ry nadal robią wrażenie. Funkcjonowanie 
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Siedziba Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie przy ul. J. I. Kraszewskiego 8.
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we Lwowie polskiej administracji pu-
blicznej ostatecznie zamknęły ustalenia 
jałtańskie z roku 1945, choć już w lipcu 
1944 roku PKWN podpisał porozumie-
nie z ZSRR o granicy polsko-radzieckiej. 
Odcięto Kresy od Rzeczypospolitej, a wy-
tłumaczeniem dla Józefa Stalina były pro-
pozycje określane jako linia Curzona. 
Ostatnie przedstawicielstwo polskie 
– Polska Komisja Ewakuacyjna zakończyła 
swoją działalność we Lwowie 29 listopada 
1946 roku, a już następnego dnia opuściła 
Lwów. Mimo że od września 1939 roku 
nie funkcjonowała administracja polska 
we Lwowie, to jednak zamknięcie sześćset-
letniej historii polskiego miasta i polskiej 
administracji przypadło na późną jesień 
1946 roku. Z dawnych ziem województwa 
lwowskiego pozostających za linią Curzona 
oraz części dawnego województwa krakow-
skiego aż po Dębicę i Pilzno czy Gorlice, 
18 sierpnia 1945 roku utworzono woje-
wództwo rzeszowskie.

Rzeszów siedzibą 
struktur kontrolnych
Latem roku 1944 powstało nowe woje-
wództwo, choć jego granice jeszcze jakiś 
czas były płynne, a dopiero w lipcu następ-
nego roku określono terytorium i ustano-
wiono siedzibę województwa w Rzeszowie. 
W jego skład weszło 17 powiatów z daw-
nego województwa lwowskiego i krakow-
skiego. Ciekawie tamten czas scharakte-
ryzował Szymon Jakubowski na łamach 
czasopisma „Podkarpacka Historia”3. Pisze 
on m.in.: „18 sierpnia, nieco dwa tygodnie 

3 http://www.podkarpackahistoria.pl/czasopismo-podkarpacka-historia/

po wyzwoleniu Rzeszowa, ukształtowała 
się tutaj 36-osobowa Wojewódzka Rada 
Narodowa na czele z piastującym fak-
tycznie funkcję wojewody Wiktorem 
Jedlińskim, przedwojennym aktywistą 
ludowym, notabene dość mocno skon-
fliktowanym z komunistami (po zmu-
szeniu do rezygnacji z funkcji został na-
padnięty przez „nieznanych sprawców”, 
był też aresztowany). 

Powstanie WRN z jednej strony zapo-
wiadało powstanie województwa rzeszow-
skiego, z drugiej jednak nie miało żadne-
go umocowania prawnego, nawet w pra-
wie stanowionym przez PKWN. Polski 
Komitet Wyzwolenia Narodowego dopiero 
21 sierpnia, a więc trzy dni po powstaniu 
rzeszowskiej WRN, specjalnym dekretem 
zniósł okupacyjny podział administracyjny, 
przywracając przedwojenne status quo. 
A więc zgodnie z dekretem PKWN ponow-
nie zaczynało funkcjonować wojewódz-
two lwowskie! Z tym, że w tym przypadku 
z faktyczną stolicą w Rzeszowie. Tutejsza 
Wojewódzka Rada Narodowa swą jurys-
dykcją obejmowała tereny przedwojennego 
województwa lwowskiego, nie wcielone 
do ZSRR. Co ciekawe, przez kolejny rok 
wyraźnie unikano używania nazwy wo-
jewództwa. Mówiło się o województwie 
z siedzibą w Rzeszowie, ciężko jednak 
trafić na określenie „województwo rze-
szowskie”. Nie wymienia tego żaden ofi-
cjalny dokument. Pierwszym jest dekret 
PKWN z 7 lipca 1945 roku o utworze-
niu województwa rzeszowskiego, wcho-
dzący w życie 18 sierpnia, a więc równo 
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rok po powstaniu Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Rzeszowie. Nowy podział 
administracyjny przyjęto po ostrych tar-
ciach lokalnych notabli w zaciszach gabi-
netów. Nie trzeba wspominać, że przeciw-
ko takiemu rozwiązaniu szczególnie ostro 
występowały wpływowe osoby z Krakowa, 
często negując sens powstania wojewódz-
twa rzeszowskiego. Ostateczny kształt, 
obowiązujący do reformy administracyjnej 
w 1975 roku, Rzeszowszczyzna przyjęła 
w lutym 1951 roku, gdy na postawie pol-
sko-radzieckiej umowy do Polski przy-
łączono część Bieszczad z Ustrzykami 
Dolnymi.

Jednostka kontrolna w Rzeszowie
Wprowadzenie nowego ustroju społecz-
no-politycznego i gospodarczego w Polsce 
miało wpływ również na kształt kontroli 
państwowej, a w zasadzie na brak reakty-
wacji tak ważnego organu jakim była NIK. 
Nowe regulacje przekazywały uprawnienia 
kontrolne pod nadzór Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej, a ściśle Biuru Kontroli 
podległemu Prezydium KRN, powołane-
mu ustawą z 11 września 1944 r. o radach 
narodowych4. Po wejściu w życie ustawy 
konstytucyjnej z 1947 roku, Biuro Kontroli 
podlegało Radzie Państwa (przejmującej 
kompetencje dotychczasowego Prezydium 
KRN). Od 1946 roku funkcjonowała de-
legatura Biura Kontroli dla województwa 
rzeszowskiego. Od tego czasu datuje się 
działalność wyodrębnionej jednostki kon-
trolnej w Rzeszowie.

4 Dz.U. R. P. z 1946 r. nr 3 poz.26.
5 Dz.U. nr 13 poz. 74.
6 Dz.U. nr 47 poz. 316.

Reaktywowanie NIK, zapowiadane 
w ustawie konstytucyjnej z 1947 r., na-
stąpiło na mocy ustawy z 9 marca 1949 r. 
o kontroli państwowej5. Na jej podsta-
wie NIK stanowiła organ kontroli nie-
zależny od rządu, bezpośrednio podpo-
rządkowany Radzie Państwa, powołany 
przede wszystkim do kontroli działalno-
ści naczelnych władz i urzędów w dzie-
dzinie administracji publicznej i gospo-
darki narodowej. Wygasły kompetencje 
Biura Kontroli, a jego agendy i użytko-
wany majątek Skarbu Państwa prze-
szły do nowej struktury. W Rzeszowie 
utworzono w roku 1949 delegaturę 
NIK, jako jedną z 14 delegatur w kraju. 
Jej szefem został (pierwotnie pełniący 
obowiązki) prawnik Marian Piechurski. 
Właściwością miejscową rzeszowskiej 
placówki stał się obszar województwa 
rzeszowskiego. Zgodnie z instrukcją 
wydaną przez Radę Państwa w zakre-
sie sposobu współdziałania NIK z orga-
nami kontrolnymi rad narodowych, rad 
zakładowych, rad nadzoru społecznego, 
kontrolerzy rzeszowscy włączali się czyn-
nie do walki „z nadużyciami oraz szkod-
nictwem gospodarczym”.

Okres względnej niezależności kontro-
li państwowej od władzy wykonawczej 
zakończył się 12 grudnia 1952 r., ponie-
waż zlikwidowano NIK. Ustawą z 22 li-
stopada 1952 r.6 kompetencje kontrol-
ne przeszły do Ministerstwa Kontroli 
Państwowej, z zamiarem wzmocnienia 
nadzoru rządowego nad realizacją planów 
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gospodarczych państwa. Wzorowano się 
z pewnością na rozwiązaniach radziec-
kich, nie wskazując w nowej konstytu-
cji z 22 lipca 1952 r. samodzielnego orga-
nu kontrolnego. Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 9 grudnia 1952 roku7 określo-
no organizację i zakres działania tzw. tere-
nowych jednostek kontroli państwowej. 
W Rzeszowie funkcjonowała terenowa 
grupa kontroli państwowej obejmując 
działaniem poszczególne zespoły kon-
troli państwowej, m.in.: przemysł cięż-
ki, budownictwo, przemysł spożywczy 
oraz obrót towarowy. Na czele rzeszowskiej 
grupy terenowej stał kierownik Zygmunt 
Libucha, powołany przez Ministra Kontroli 
Państwowej.

Wkrótce jednak weszła w życie noweli-
zacja Konstytucji PRL, z pewnością na sku-
tek wydarzeń październikowych 1956 r. 
Nastąpiła likwidacja MKP oraz uchwa-
lono ustawę z 13 grudnia 1957 r. o NIK8. 
W Rzeszowie na nowo utworzono de-
legaturę NIK, jako jedną z osiemnastu 
w kraju, a jej przewodniczącym został 
Jan Tarczoń; pojawiło się także nowe ciało 
– kolegium delegatury. Obejmowała ona 
swoim działaniem obszar województwa 
rzeszowskiego. Po reformie administra-
cji i wprowadzeniu dwustopniowego po-
działu administracyjnego Delegatura NIK 
w Rzeszowie objęła kontrolami obszar 
czterech nowych województw: rzeszow-
skiego9, przemyskiego, krośnieńskiego, 

7 Dz.U. nr 52 poz. 341.
8 Dz.U. nr 61 poz. 330.
9 Bez obszaru dawnego powiatu w Dębicy, który przyłączono do województwa tarnowskiego.
10 M.P. nr17 poz. 108.
11 Dz.U. nr 12 poz. 66.

tarnobrzeskiego, co wynikało ze statu-
tu NIK, wprowadzonego uchwałą Rady 
Państwa z 31 maja 1975 r. w sprawie zmia-
ny statutu NIK10. Kolejne zmiany przy-
niosła ustawa z 27 marca 1976 r. o NIK11, 
w której określono, że terenowymi orga-
nami NIK są okręgowe urzędy kontroli 
(OUK). Utworzono wówczas 14 OUK, 
a prezes Izby wchodził w skład rządu. 
Sejm wybierał prezesa Izby na wniosek 
prezesa Rady Ministrów, który jedno-
cześnie miał nadzór nad NIK. Kolejne 
zmiany, także w podporządkowaniu Izby, 
przyszły wraz z nowelizacją konstytucji 
z 8 października 1980 r., a NIK zaczę-
ła być postrzegana jako organ przywra-
cający porządek w kraju za sprawą akcji 
tzw. „czyste ręce”. Delegatura rzeszowska 
również została zaangażowana, zyskując 
w tym trudnym i przełomowym okresie 
społeczną sympatię. W latach 80. XX w. 
delegatura rzeszowska zyskała „wsparcie” 
ze strony Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej 
(IRChA), której placówki terenowe ulo-
kowano w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Prze-
myślu i Jaśle (dla woj. krośnieńskiego). Rok 
1989 przyniósł zmiany zarówno w konsty-
tucji, jak i w ustawie o NIK. Delegatura 
rzeszowska zyskała na przebudowie NIK, 
z instytucji zakorzenionej w realiach po-
litycznych mijającej epoki, przekształci-
ła się w organ nowoczesny i samodzielny 
na wzór organów kontroli w państwach 
Europy Zachodniej.
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Biurowiec w planie sześcioletnim 
i jego dalsze dzieje
Siedziba delegatury w roku 1946 mieściła 
się w budynku przy ul. gen. Karola Świer-
czewskiego nr 13 (obecnie ul. Zamkowa). 
Szczupłość pomieszczeń skłoniła ówcze-
snego szefa jednostki do poszukiwania roz-
wiązań, czego dowodzi np. obszerna ko-
respondencja w tej sprawie do Dyrektora 
Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego 
w Rze  szowie. Liczono z pewnością na 
rozwiązanie problemu wykorzystując 
art. 2 pkt. l dekretu z 26 kwietnia 1949 r. 
o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomo-
ści niezbędnych dla realizacji Narodowych 
Planów Gospodarczych12. O zamiarach 
zbudowania siedziby dla Delegatury NIK 
w Rzeszowie informował wojewodę rze-
szowskiego sam prezes NIK Witold Jóźwiak 
w korespondencji z 17 listopada 1949 r., 
wskazując na zamiary inwestycyjne Izby 
i jednocześnie na trudności w „przydziale 
odpowiedniego placu” na terenie miasta. 
W efekcie budowa gmachu stała się częścią 
planu inwestycyjnego NIK na okres 6-lecia, 
a obiekt o łącznej kubaturze 1259,7 m3 miał 
kosztować około 8 188 000 zł. Z powodu 
braku odpowiedniego terenu szef delega-
tury, w korespondencji do centrali NIK 
w Warszawie, sugerował wywłaszczenie 
i przejęcie parcel przy ul. Kraszewskiego, 
będących dotychczas własnością dra 
Jonasza Goldfusa i Jadwigi Scholl13 oraz dra 
Marcelego Majkowskiego. Wobec braku 
zgody żyjącego właściciela części posesji 

12 Dz.U. R.P. nr 27 poz. 197. 
13 Byli to rzeszowianie narodowości żydowskiej, zamordowani w hitlerowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. 

Pozostawione nieruchomości miały status „mienia opuszczonego”.
14 Dokumenty inwestycyjne w zbiorach Delegatury NIK w Rzeszowie.

na zbycie nieruchomości, zastosowano 
rygor wynikający z § 2 ust. 1 zarządzenia 
Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego z 17 listo pada 
1949 r., w sprawie trybu wzywania osób, 
niebędących wykonawcami narodowych 
planów gospodarczych, do przekazywania 
nieruchomości niezbędnych dla realiza-
cji tychże planów. W efekcie 7 listopa-
da 1950 r. Wojewódzka Rada Narodowa 
w Rzeszowie wydała orzeczenie o wy-
właszczeniu, po przeprowadzeniu 2 listo-
pada 1950 r. „rozprawy wywłaszczeniowej 
na miejscu”14. Trudno po latach trafnie 
prześledzić tok postępowania ówcze-
snych urzędów administracyjnych i osób 
zaangażowanych w proces inwestycyjny, 
ale faktem jest, że wywłaszczenie miało 
miejsce 2 listopada 1950 r., a pozwole-
nie na budowę uzyskano już 24 kwietnia 
1950 r. Co ciekawe, umowę na roboty bu-
dowlane przy budowie obiektu admini-
stracyjnego NIK zawarto z przedsiębior-
stwem „Odbudowa” Spółdzielnia Pracy 
dla Odbudowy Miast i Wsi z udziałami 
w Rzeszowie jeszcze wcześniej, bo 7 kwiet-
nia 1950 r., natomiast przekazanie tere-
nu budowy zagwarantowano umową 
na 25 kwietnia 1950 r.

W roku 1952 kierowanie delegaturą 
w Rzeszowie zostało powierzone Ma-
rianowi Zborowskiemu i to on nadzoro-
wał także budowę gmachu informując 
władze Izby w Warszawie, że nowy bu-
dynek będzie miał tylko trzy ściany, gdyż 
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„przy odgruzowywaniu placu pod budo-
wę natrafiono na fundamenty sąsiedniego 
domu zachodzące połową na teren budowy. 
W związku z tym w trakcie wykonywania 
robót plany uległy przerobieniu, poprzez 
wyeliminowanie czwartej ściany”. Problem 
nieistniejącej czwartej ściany podnoszono 
jeszcze w styczniu 1953 r. i w lipcu 1955 r., 
a jak się po latach okaże, brak ściany będzie 
rodził kolejne perturbacje w stosunkach 
z sąsiadami – kolejnymi właścicielami bu-
dynku, którego fundamenty zachodziły 
na posesję NIK. W roku 1958 ruszyły ko-
lejne prace, tym razem była to nadbudowa 
trzeciego piętra w części obiektu.

Trudno dziś sobie wyobrazić warunki 
pracy w delegaturze z lat 50. XX wieku 
i nieco później. W całym budynku był 
jeden telefon, z biegiem lat zorganizowa-
no drugi aparat telefoniczny na II piętrze 
budynku, we wnęce w ścianie korytarza, 
„obsługujący” kilka pokoi. Wyposażenie 
obiektu dopełniała ciemnia fotograficz-
na, zlokalizowana na parterze, gdzie 
wywoływano fotografie wykonywa-
ne podczas oględzin. Nieodzownym 
sprzętem, usytuowanym obok sekre-
tariatu, okazywał się spirytusowy powie-
lacz, z którego „wychodziły” fioletowe 
i nie zawsze czytelne kopie. Wszystkie 
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Kompleksowa modernizacja budynku miała miejsce w latach 2016–2017.
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pomieszczenia gmachu były wyposa-
żone w piece kaflowe, a w podwórku 
zalegała dość często pryzma z węglem 
i drzewem na rozpałkę. Lata 50. i 60. 
XX wieku kojarzą się dawnym pracow-
nikom z ciasnotą, marnym wyposaże-
niem i meblami biurowymi dobieranymi 
zupełnie przypadkowo.

 Przez kilkanaście kolejnych lat trwały 
prace modernizacyjne w siedzibie rzeszow-
skiej delegatury NIK, począwszy od prób 
osuszenia fundamentów i piwnic, po wy-
mianę instalacji wewnętrznych, zmianę 
pokrycia dachowego, wymianę podłóg 
na płytki terakotowe, wykonanie ciągu 
pieszo-jezdnego od ul. Poniatowskiego 
(ze względów ppoż.) itp. zabiegi. W efekcie 
do roku 2014 funkcjonował budynek biuro-
wy czterokondygnacyjny, podpiwniczony, 

dwutraktowy z garażem od strony fron-
towej.

Latem 2016 r. pracownicy Delegatury 
NIK w Rzeszowie przenieśli się do wyna-
jętych pomieszczeń w podrzeszowskim 
Trzebownisku. Generalny wykonawca roz-
budowy obiektu przy ul. Kraszewskiego 8 
przystąpił do prac trwających kilkanaście 
miesięcy. Powrót do stałej siedziby dele-
gatury był możliwy już 1 sierpnia 2017 r. 
Co jest szczególnie warte podkreślenia, 
cały proces inwestycyjny nadzorowali 
wyłącznie pracownicy jednostki, którzy 
okazali się ekspertami w tej dziedzinie.

Codzienność kontrolerska 
we wspomnieniach
Wykonywanie kontroli terenowych w po-
wojennych latach wspominają seniorzy: 
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Po remoncie pracownicy mają do dyspozycji nowoczesną salę konferencyjną.
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Wła dysław Bogaczewicz, Eugeniusz Pa-
ciu ra, Bolesław Szwagiel i inni15. Praca 
w tzw. terenie wyglądała niejednokrotnie 
jak uczestnictwo w „obozie przetrwa-
nia”. W. Bogaczewicz wspomina, że miej-
sca noclegowe wynajmowano często 
w adaptowanych na hotelik strychach, 
na poddaszu, bez okien, bez łazienki, 
w „zapchlonym pokoju, chociaż z piękną 
puchową pierzyną i siennikiem wypcha-
nym ekologiczną słomą”. Dalej czyta-
my we wspomnieniach, że „sieć dróg 
utwardzonych w Bieszczadach często 
tworzyły jedynie potoki, np. z Komańczy 
do Łupkowa, a pociąg jeździł tu rzadko. 
Autobus do niektórych miejscowości 
dojeżdżał tylko na wieczór, aby rano 
zabrać robotników. (…) Autobusy PKS 
były z reguły bardzo przepełnione, za-
dymione od papierosów, jazda na sto-
jąco na całej trasie z bagażami (doku-
mentami) przy sobie z braku wolnych 
półek. Dostanie się do takiego autobu-
su było szczęściem, wymagało użycia 
siły (…). Mieliśmy wprawdzie upraw-
nienia do wejścia w pierwszej kolejno-
ści, jednak kończyło się to wysłucha-
niem uwag od pasażerów i kierowcy, 
co myślą o takich, których stać na tak-
sówkę, a zabierają miejsca w autobusie 
biednym”. Stołówki zakładowe w terenie 
były jedynymi restauracjami, w których 
można było zjeść obiad. W okresie stanu 
wojennego kontrole NIK prowadzone 
były pod nadzorem oficerów wojska od-
delegowanych do tzw. Terenowych Grup 
Operacyjnych. „Odpowiedzialnym” 

15 Rękopisy autoryzowane w aktach Delegatury NIK w Rzeszowie.

za rzeszowską delegaturę był oficer 
w stopniu pułkownika, mający do po-
mocy kilku niższych oficerów. Kadra de-
legatury przeprowadzając kolejne zlecone 
kontrole była tym sposobem włączana 
do różnych akcji gospodarczych, ważnych 
dla polityki państwa. Poszukiwano więc 
m.in. powodów opóźnień we wdraża-
niu planów urbanistycznych, przyczyn 
braku dostaw surowców do strategicz-
nych zakładów (np. „Gamrat” w Jaśle 
czy „Jarlan” w Jarosławiu), kłopotów ko-
munikacyjnych przy dowożeniu uczniów 
do szkół, przeciągających się żniw i in-
nych. Były także przypadki wikłania pra-
cowników w politykę partii lub w skutki 
braku „czujności ideowej”. Przykładem 
jest pójście do seminarium duchownego 
syna jednego z prominentnych pracow-
ników delegatury. Jednakże, jak wspo-
mina E. Paciura: „… ówczesny jej dyrek-
tor okazał się „odporny” na naciski KW 
PZPR. Stwierdził, iż sprawa tych stu-
diów jest mu dobrze znana, z oburzeniem 
wyraził pogląd, że niepotrzebnie anga-
żuje się do tego KW, gdyż potrafi to za-
łatwić we własnym zakresie, po pew-
nym czasie informacja o studiach znalazła 
się w centrali NIK. Trudno uwierzyć, 
ale również i wtedy nic się przykrego 
nie zdarzyło, a sprawę w ręce wziął nad-
zorujący w tym czasie rzeszowską dele-
gaturę wiceprezes Jan Antosik (…). Syn 
sekretarza POP w spokoju więc ukoń-
czył studia w Przemyślu, a jego ojciec 
nie miał w delegaturze z tego powodu 
żadnych kłopotów”.
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Kadra delegatury
W blisko 70-letniej historii rzeszowskiej 
delegatury NIK jej zadania realizowało 
ponad 200 pracowników. Przez cały okres 
funkcjonowania jednostki w Rzeszowie 
placówką kierowali kolejno: Marian Pie-
churski (szef delegatury), Marian Zboro-
wski (szef delegatury), Zygmunt Libucha 
(p.o. szefa delegatury MKP), Jan Tarczoń 
(przewodniczący delegatury) oraz dy-
rektorzy: Zbigniew Doktor, Mirosław 
Fi li powicz, Mieczysław Marszałek, Jan 
Kwolek, Lucyna Tazbir, Stanisław Si-
kora, Wiesław Motyka (obecnie) oraz wi-
cedyrektorzy: Józef Sobejko, Tadeusz 
Wę grzyn, Eugeniusz Paciura, Bolesław 
Szwagiel, Marian Ortyl, Wiesław Motyka, 
Władysław Tabasz, Stefan Gados, Robert 
Łukasz, Paweł Adamski. Wśród pracowni-
ków, którzy zasilali kadry delegatury byli 
tacy, którzy całe zawodowe życie złączyli 
z NIK, inni na krótko podjęli pracę w dele-
gaturze, aby później odnaleźć się w innym 
zawodzie. Kilku pracowników NIK z lat 
80. XX wieku rekrutowało się z Inspekcji 
Robotniczo-Chłopskiej (funkcjonującej 
w latach 1984–1989). Jej inspektorzy byli 
zatrudnieni w NIK, choć miała ona od-
rębne siedziby terenowe.

Działalność kontrolna
Zakres przedmiotowy kontroli reali-
zowanych przez rzeszowską delegaturę 
nie odbiegał od zasadniczych trendów 
obowiązujących w powojennej Polsce. 
Były więc kontrole realizacji planu te-
renowego, ale spływały także z centrali 
zapotrzebowania na badania planu cen-
tralnego obejmujące budownictwo, gór-
nictwo naftowe czy przemysł spożywczy. 
Realizowano także kontrole na potrzeby 

władz partyjnych, szczególnie tam, gdzie 
oczekiwano wniosków personalnych 
lub wyjaśnienia braku niektórych dóbr 
na rynku. Podejmowano również zagadnie-
nia wynikłe ze specyfiki lokalnej, jak trans-
port osobowy na bieszczadzkich bezdro-
żach czy skuteczność eksploatacji złóż 
siarki w okolicach Tarnobrzega. Niemal 
każde zjawisko klimatyczne, jak wichura 
czy powódź, generowało tematy kontrol-
ne, a takich zjawisk w terenie podgórskim 
było sporo.

 Współcześnie działalność kontrolna 
Delegatury NIK w Rzeszowie jest nadal 
częścią polityki całej Izby. Jednostka rze-
szowska bierze udział w większości kon-
troli koordynowanych przez departamen-
ty lub pozostałe delegatury NIK w kraju. 
Jednakże w wielu przypadkach podejmuje 
kontrole związane ściśle ze specyfiką regio-
nu Podkarpacia. Na tę specyfikę składają 
się takie okoliczności, jak m.in.: geopoli-
tyczne uwarunkowania terenów pograni-
cza, naturalny układ grzbietów wododziel-
nych w Bieszczadach, zasoby naturalne 
w postaci złóż siarki czy ropy naftowej, 
a także liczne na tym terenie chronione 
obszary przyrodnicze i jednocześnie niski 
stopień wykorzystania tychże walorów 
w rozwoju perspektywicznych sektorów 
gospodarki.

W efekcie transformacji ustrojowej 
w naszym kraju, później przystąpienia 
do Unii Europejskiej i wejścia do układu 
z Schengen, działalność delegatury rze-
szowskiej nabrała niejako wymiaru mię-
dzynarodowego. Należy przy tym zauwa-
żyć, że w ocenie ekspertów „przygranicz-
ne położenie Podkarpacia powinno być 
czynnikiem przyśpieszającym jego rozwój 
w wyniku silnych związków gospodarczych 
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Pracownicy Delegatury NIK w Rzeszowie, dyrektor Wiesław Motyka w pierwszym rzędzie pierwszy od lewej, Rzeszów, marzec 2018 r.
Fot. Sebastian Szozda
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z regionami Ukrainy i Słowacji. W rze-
czywistości jest jednak inaczej, a dodat-
kowo integracja Polski z Unią Europejską 
nie przyśpieszyła współpracy gospodarczej 
Podkarpacia z Ukrainą (polityka handlowa 
UE, wizy dla obywateli Ukrainy przyjeż-
dżających do Polski)”16. Powstały w związ-
ku z tym nieznane dotąd obszary kontrol-
ne, obejmowane na bieżąco programami 
badań koordynowanych bądź tematyką 
kontroli doraźnych.

 W ostatnim dwudziestoleciu przywoła-
ne wyżej uwarunkowania determinowały 
w znacznym stopniu aktywność kontrolną 
rzeszowskiej delegatury. Kontrolą objęto 
m.in. restrukturyzację sektora naftowe-
go, organizację odpraw celnych na granicy 
z Ukrainą i Słowacją, funkcjonowanie par-
ków narodowych, promocję Polski za gra-
nicą w dziedzinie turystyki i wypoczyn-
ku z uwzględnieniem lokalnych walorów 
turystycznych (1999). Dbałość o interes 
państwa przejawiała się w kontroli zabez-
pieczenia należności celnych i podatkowych 
od towarów przewożonych tranzytem, 
co miało związek z przebiegiem przez re-
gion międzynarodowej trasy E4 (obec-
nie autostrada A4 i droga krajowa nr 94) 
oraz funkcjonowaniem przejść granicznych 
(2000). W okresie przedakcesyjnym ana-
lizowano podejmowane w regionie dzia-
łania informacyjne i edukacyjne admini-
stracji rządowej dotyczące integracji Polski 
z Unią Europejską, a także kontrolowano 
przygotowanie podmiotów odpowiedzial-
nych za ochronę środowiska do przyjęcia 
środków przedakcesyjnych funduszu ISPA.

16 Zob. A. Czudec: Ekspertyza�dotycząca�Województwa�Podkarpackiego, [w:] <www.polskawschodnia.2007–2013.gov.pl>.

Począwszy od roku 2001 kilka razy prze-
wijały się problemy prowadzenia działal-
ności inwestycyjnej w Kopalniach i Zakła-
dach Przetwórczych Siarki „Siarkopol” 
w Tarnobrzegu, realizacji programu re-
strukturyzacji górnictwa i przetwórstwa 
siarki, aż po kontrolę rekultywacji tere-
nów pogórniczych na terenie Piaseczna 
i Ma chowa. Przedmiotem kontroli był 
także stan realizacji umowy między Polską 
i Słowacją w zakresie współpracy trans-
granicznej (2001).

Z racji funkcjonowania na terenie wo-
jewództwa jednej z większych w kraju 
cukrowni („Ropczyce”) delegatura kon-
trolowała realizację kontraktów usługowe-
go przerobu cukru oraz depozytu cukru 
(2002).

Kontrolowano także stan realizacji 
ustawy o języku polskim, co w warun-
kach istnienia mniejszości etnicznych 
na Podkarpaciu miało istotne znaczenie 
(2003). Problematyka transgraniczna prze-
wijała się także w kolejnych kontrolach, 
w tym w ocenie przygotowania admini-
stracji publicznej do korzystania ze środ-
ków Funduszu Spójności oraz ocenie stanu 
realizacji przez administrację rządową 
zadań związanych z ochroną cudzoziem-
ców w kontekście przystąpienia Polski 
do UE. W związku z istnieniem wspo-
mnianych grup etnicznych kontrolowano 
funkcjonowanie szkół mniejszości narodo-
wych i etnicznych, a problematykę przejść 
granicznych podejmowano w kontroli re-
alizacji programów i planów zagospoda-
rowania granicy państwowej w zakresie 
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modernizacji i budowy drogowych przejść 
granicznych na północno-wschodnim 
i wschodnim odcinku granicy państwo-
wej. Aspekt regionalny, ale także i mię-
dzynarodowy miały dwukrotne kontrole 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
w regionie karpackim (2004–2005).

W regionie występuje rozdrobnienie 
gospodarstw rolnych, co miało korzystne 
przełożenie na funkcjonowanie rolnictwa 
ekologicznego, także objętego kontrolami 
ze strony rzeszowskiej delegatury NIK. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła 
się kontrola realizacji płatności bezpośred-
nich dla miejscowych rolników po wejściu 
Polski do UE.

Kolejny raz analizowano przygoto-
wanie służb celnych do wykonywania 
na wschodnim odcinku granicy państwo-
wej zadań związanych z akcesją Polski 

do UE, a także stan realizacji umowy 
międzynarodowej z 6 lipca 1995 r. po-
między Rzeczpospolitą Polską i Republiką 
Słowacką o stosunkach prawnych i współ-
pracy na wspólnej granicy państwowej 
(2005).

Szerokim echem odbiły się podejmowa-
ne dwukrotnie kontrole realizacji posta-
nowień Konwencji Bazylejskiej o kontroli 
transgranicznego przemieszczania i usuwa-
nia odpadów niebezpiecznych na granicach 
pomiędzy Polską, Słowacją i Ukrainą w la-
tach 2004–2005 i 2006–2007. W regionie 
występuje stosunkowo duże zalesienie, 
co przełożyło się na kontrolę gospodaro-
wania środkami funduszu leśnego i gospo-
darki drewnem, a problematyka transgra-
niczna miała swoje odniesienie w kontroli 
utrzymywania drogowych i kolejowych 
przejść granicznych na wschodnim odcinku 
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Stanisław Sikora, dyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie (pierwszy z lewej) i dyrektor Departamen-
tu Organizacyjnego NIK Wiesław Motyka (pierwszy z prawej) wraz z Jackiem Szczerbińskim, dyrek-
torem Departamentu Strategii Kontrolnej NIK w gmachu Sejmu RP przed otrzymaniem nominacji do 
Kolegium NIK, Warszawa, 4 marca 2011 r.
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granicy państwowej oraz zasad przestrze-
gania prawa wspólnotowego i krajowego 
przy realizacji regionalnych programów 
operacyjnych (2008).

Sprawa mniejszości narodowych i etnicz-
nych przewijała się w kolejnych badaniach, 
także w trakcie kontroli realizacji Programu 
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. 
Specyfika podkarpackiej przyrody znala-
zła swoje odzwierciedlenie w kontrolach 
gospodarowania mieniem w parkach na-
rodowych, a układ transgraniczny w kon-
troli ruchu osobowego na lądowych przej-
ściach granicznych po przystąpieniu Polski 
do układu z Schengen oraz kontroli reali-
zacji Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska 
– Republika Słowacka (2009).

Delegatura zajmowała się więc za-
bezpieczeniem epizootycznym kraju 

po przystąpieniu do strefy Schengen. 
Szeroki zasięg miały kontrole prawidło-
wości działań administracji publicznej 
w odniesieniu do roszczeń reprywatyza-
cyjnych dotyczących zabytków nierucho-
mych (2010).

Problematyka ochrony interesów pań-
stwa ponownie dominowała w kontroli 
wykonywania zadań związanych z wy-
miarem i poborem podatku akcyzowego 
oraz innych należności celno-podatkowych 
w zakresie importu towarów zawierających 
alkohol etylowy.

Z racji funkcjonowania w Rzeszowie 
międzynarodowego portu lotniczego, 
kontrolowano bezpieczeństwo cywilne-
go ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni 
powietrznej (2011).

W  kolejnym latach także  prze-
prowadzano kontrole wpisujące się 
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Robocze spotkanie z przedstawicielami Izby Obrachunkowej Ukrainy (IOU) dotyczące kontroli rów-
noległej stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych w regionie karpackim; od lewej: Denis Nikitin, 
główny specjalista Departamentu IOU w sprawach Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Ochrony Śro-
dowiska, Włodzimierz Pichocki, naczelnik Terytorialnego Zarządu IOU we Lwowie, dyrektor Mariya 
Shulezhko, główny kontroler IOU, Stanisław Sikora, dyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie oraz 
wicedyrektor delegatury Wiesław Motyka, Rzeszów, 1 czerwca 2005 r.
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w specyfikę regionu, jak np.: rozbu-
dowy i przebudowy drogowego przej-
ścia granicznego w Medyce; planowa-
nia i realizacji inwestycji na terenach 
zagrożonych powodzią; prawidłowości 
gospodarowania zabytkami nierucho-
mymi przez Agencję Nieruchomości 
Rolnych (2013). Kilka kontroli doty-
czyło inwestycji w produkty turystycz-
ne o znaczeniu lokalnym i ponadregio-
nalnym, w tym także tak specyficz-
nych zagadnień jak zakładanie zagród 
dla żubrów w Bieszczadzkim Parku 
Narodowym oraz wsparcie ru chu tu-
rystycznego z funduszy UE, a także 
dobrostan zwierząt i nadzór służb we-
terynaryjnych nad produkcją żywno-
ści (2015).

Wiele uwagi w kontrolach poświę-
cono zapewnieniu opieki zdrowotnej, 
w tym także dzieciom i młodzieży szkol-
nej z uwzględnieniem przeciwdziałania 
sprzedaży dopalaczy, e-uzależnieniu i cy-
berprzemocy. Kontrolowano respektowa-
nie praw pacjenta w transgranicznej opiece 
zdrowotnej oraz dostępność produktów 
leczniczych, a nawet żywienie pacjentów 
w szpitalach.

Pojawiały się w kontrolach także nowe 
trendy, jak przeciwdziałanie wyłudzaniu 
wiz pod pretekstem podejmowania pracy 
przez cudzoziemców na terenie RP (2016).

Niektóre kontrole prowadzone przez rze-
szowską delegaturę aktywizowały organy 
kontroli państw sąsiednich, jak np. funk-
cjonowanie Międzynarodowego Rezerwatu 
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Odsłonięcie tablicy w Turzym Polu upamiętniającej prof. Waleriana Pańkę, pierwszego po przemia-
nach demokratycznych prezesa NIK; od lewej: wiceprezes NIK Wojciech Kutyła, burmistrz Brzozo-
wa Józef Rzepka, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, dyrektor generalny Andrzej Styczeń i dyrektor 
delegatury Wiesław Motyka, październik 2016 r.
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Biosfery „Karpaty Wschodnie” oraz dwie 
kontrole realizacji Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Polska- 
-Słowacja, czy też polskie placówki dy-
plomatyczne – tak było w przypadku 
kontroli przyznawania Karty Polaka oso-
bom zamieszkałym za wschodnią granicą 
RP (2017).

Podtrzymywanie tradycji
Od wielu już lat kierownictwo delegatury 
kontynuuje współpracę ze środowiskiem, 
z którego pochodził prof. Walerian Pańko, 
pierwszy po transformacji ustrojowej pre-
zes NIK. Wspólnie z samorządem miasta 
i gminy Brzozów oraz społecznością szkol-
ną z Turzego Pola, gdzie urodził się prof. 
Walerian Pańko, organizowane są sesje 
i seminaria oraz poświęcone mu wysta-
wy. W 25. rocznicę tragicznej śmierci, 
nakładem NIK została wydana monogra-
fia „Turze Pole. Dziedzictwo kulturowe 

rodzinnej wsi profesora Waleriana Pańki”, 
której jednym z redaktorów był autor ni-
niejszego artykułu, wieloletni pracownik 
rzeszowskiej delegatury.

W ostatnich kilku latach utrzymuje się 
zwyczaj organizowania spotkań wigilij-
nych pracowników delegatury, zapoczątko-
wany przez dyrektora placówki Wiesława 
Motykę. Po nabożeństwie w dominikań-
skim Sanktuarium Matki Boskiej Boreckiej 
w Borku Starym, uczestnicy zasiadają 
do stołu w pobliskiej „Tabernie pod so-
snami” w campusie WSIiZ, aby w rodzin-
nej atmosferze podsumować kolejny rok. 
Istotną sprawą jest obecność byłych pra-
cowników, którzy z sentymentem wspomi-
nają czas swojej służby publicznej w NIK.

dr hab. WŁADYSŁAW TABASZ
Delegatura NIK w Rzeszowie





Delegatura NIK w Szczecinie
Organy kontroli zaczęły funkcjonować w Szczecinie po II wojnie światowej, wkrótce 
po objęciu miasta przez polską administrację. Z tego powodu są one ważnym ele-
mentem powojennej historii regionu, dodajmy, części Polski, która posiada swoją 
specyfikę polegającą na budowie organów władzy publicznej i ich kadr niemal 
od samego początku. Proces ten trwa już ponad siedemdziesiąt lat, a przełom 
1989 r. spowodował fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu delegatury. Artykuł 
koncentruje się na najważniejszych przekształceniach, a także głównych polach 
działalności Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie w realiach pań-
stwa prawa.
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Nad Odrą i Bałtykiem 
– NIK w mieście Gryfa
JAROSŁAW STANISZEWSKI, MARCIN STEFANIAK

Działalność Najwyższej Izby Kontroli 
w byłym województwie szczecińskim 
nie doczekała się dotąd obszernego 
opracowania historycznego. Do tej pory 
ukazały się dwa artykuły, które porusza-
ły tę problematykę. Pierwszy ‒ autor-
stwa Ryszarda Techmana, który napisał 
szkic poświęcony zasobom archiwalnym 
wytworzonym przez delegaturę1; drugi 
‒ przygotowany przez pracowników 
De legatury NIK w Szczecinie przybli-
żał, głównie na podstawie relacji, waż-
niejsze wydarzenia z działalności Izby 
w Szczecinie2. Autorzy publikacji na temat 
powojennej historii regionu nie korzystali 
z dokumentów wytworzonych przez NIK. 
Tymczasem w Archiwum Państwowym 
w Szczecinie jest obecnie udostępnionych 

1 R. Techman: Akta�Najwyższej�Izby�Kontroli�–�Delegatury�w�Szczecinie�z�lat�1945–1958,[w:] „Informator  
Archiwalny”, red. Z. Chmielewski, Szczecin 1982, s. 53-69.

2 Ż. Bołtromiuk-Nowak, T. Wołos: Z�archiwów�i�wspomnień�pracowników,[w:] „Kontrola Państwowa”, nr 3/2005, 
s. 118-142.

3 Autorem części historycznej – od powstania delegatury do uchwalenia ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli 
z 1994 r. jest dr Marcin Stefaniak; część współczesną przygotował Jarosław Staniszewski.

około 12 tys. tego typu jednostek archi-
walnych, które stanowią interesujące 
źródło do prowadzenia badań historii 
Pomorza Zachodniego.  

Przygotowując artykuł autor3 korzystał 
głównie z dokumentów wytworzonych 
przez NIK. Jego celem było przedstawie-
nie rozwoju organizacyjnego i kadrowego 
szczecińskiej delegatury oraz jej miejsca 
w aparacie administracyjnym wojewódz-
twa. Równie istotne było ukazanie rela-
cji na poziomie regionu pomiędzy NIK 
a PZPR, które są kluczem do zrozumienia 
roli jaką odgrywała Izba w okresie PRL. 
Przełom 1989 r. spowodował fundamen-
talne zmiany w funkcjonowaniu delega-
tury. W artykule zostały ukazane związa-
ne z tym najważniejsze przekształcenia, 
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a także główne pola działalności delegatury 
w realiach państwa prawa.

Tworzenie struktur kontroli
Struktury aparatu kontroli powstały 
w Szczecinie równolegle z tworzeniem 
się pozostałych organów państwa na Po-
morzu Zachodnim. Proces ten napoty-
kał trudności podobnie jak w innych in-
stytucjach. Z pewnością główną z nich 
była próba tworzenia urzędu w okresie 
zasiedlania tego obszaru przez ludność 
polską oraz związany z tym brak wykwa-
lifikowanych kadr urzędniczych i nara-
stająca walka polityczna, której efektem 
było ukształtowanie się dyktatury komuni-
stycznej w Polsce. Wszystkie te elementy 
odcisnęły piętno na genezie struktur NIK 
w Szczecinie.

Trudno jednoznacznie określić datę 
utworzenia struktur kontroli państwowej 
w mieście. W trakcie przeprowadzonej 
kwerendy autor nie odnalazł dokumentu 
powołującego Delegaturę Biura Kontroli 
przy KRN w Szczecinie. Jednak biorąc 
pod uwagę datę powołania pierwszego 
szefa delegatury oraz raporty z kontroli 
przeprowadzonych przez tutejszych kon-
trolerów należy przyjąć, że formalnie de-
legatura powstała na przełomie czerwca 
i lipca 1946 r. Prawie roczne opóźnienie 
w stosunku do czasu objęcia tych terenów 
przez administrację państwa polskiego wy-
daje się zasadne, bowiem dopiero wtedy 
powstała możliwość działalności meryto-
rycznej, czyli prowadzenia kontroli.

Pierwszym szefem Delegatury Biura 
Kon troli przy KRN w Szczecinie został 
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Siedziba Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie od stycznia 1997 r. mieści się na I piętrze 
lewego skrzydła budynku Urzędu Miejskiego w Szczecinie przy ul. Jacka Odrowąża 1.
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Józef Za mościk, który pełnił tę funk-
cję od 1 lipca 1946 r. do 31 października 
1948 r.4 Jego działalność na tym stanowi-
sku była kluczowa, bowiem odcisnęła pięt-
no na późniejszym funkcjonowaniu struk-
tur kontroli w regionie. W tym okresie zo-
stał utworzony zespół, który z niewielkimi 
fluktuacjami istniał przez następne kilka 
lat. Dostępna dokumentacja archiwalna i li-
teratura pozwala odtworzyć skład osobowy 
delegatury z końcowe go okresu działalności 
J. Zamościka w Szcze cinie. Zatrudniano 
w niej szesnaście osób5. Pracownicy de le-
ga tury prawdopodobnie w okresie orga-
nizacyjnym pracowali w gmachu Urzędu 
Woje wódzkiego przy ul. Wały Chrobrego, 
następnie przeniesiono ich do wilii usytu-
owanej przy ul. Piotra Skargi 15, w której 
siedziba dele gatury mieściła się do paź-
dziernika 1956 r.

Józef Zamościk był nie tylko jej pierw-
szym szefem, ale także osobą z najwięk-
szym potencjałem zarówno meryto-
rycznym, jak i posiadanych kontaktów 
politycznych. Dowodzi tego jego póź-
niejszy awans na stanowisko dyrektora 
Departamentu Kontroli i Inspekcji Rady 
Państwa. Z Za mościkiem liczono się w re-
gionie. Ciekawą ocenę szefa delegatury 
zawarł pierwszy powojenny prezydent 
Szczecina Piotr Za remba, zamieszczając 

4 Archiwum NIK, akta osobowe Józefa Zamościka. Po zakończeniu pełnienia funkcji szefa Delegatury Biura 
Kontroli J. Zamościk rozpoczął pracę w Kancelarii Rady Państwa na stanowisku dyrektora Departamentu 
Kontroli i Inspekcji.

5 Archiwum Państwowe w Szczecinie (AP Szczecin), Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 3257, k. 5. Skład 
osobowy z 6.2.1948. Ż. Bołtromiuk-Nowak i Tomasz Wołos zamieścili informację, że pierwsza obsada kon-
trolerska w Delegaturze składała się z 5 osób. [w:]: Ż. Bołtromiuk-Nowak, T. Wołos, op.cit., s. 120.

6 P. Zaremba: Wspomnienia�Prezydenta�Szczecina�1945–1950, Poznań 1980, s. 724-725. Do tych wspomnień 
należy podchodzić krytycznie. Szczególnie, że zostały opublikowane ponad dwadzieścia pięć lat po opisy-
wanych wydarzeniach. W przypadku Józefa Zamościka nie bez znaczenia było to, że Piotr Zaremba cenił 
i zabiegał o podtrzymywanie kontaktów doceniając jego wpływy i kontakty w stolicy. 

ją we wspomnieniach. Jest to także spoj-
rzenie na pracę jednostki. Zaremba w na-
stępujący sposób wspominał Zamościka: 
„[…] trzeba było wzmocnić kontakt 
z miejscowymi organami Najwyższej 
Izby Kontroli, którym przewodniczył 
magister Zamościk. Olbrzymia jego po-
stać wypełniała bez reszty szeroki klu-
bowy fotel w czasie częstych jego wizyt 
w moim gabinecie – szczerze lubiłem od-
wiedziny tego prawdziwie mądrego czło-
wieka, świetnego psychologa, który miał 
nie tylko wyśledzić i ostro ukarać win-
nych, ale potrafił również ochronić nie-
winnych przed nieuzasadnionymi atakami 
własnych inspektorów. Zamościk objąwszy 
wyższe stanowisko przy Radzie Państwa, 
nie zapomniał o Szczecinie, wiele robiąc 
dla oczyszczania powoli zaciemniającej 
się miejscowej atmosfery”6.

Józef Zamościk wydał 16  listopada 
1946 r. „Tymczasowy Regulamin Pracy 
dla Inspektorów Delegatury Szczecińskiej 
K.P.”, który jest interesującym dokumen-
tem opisującym tworzenie się zespołu 
w Szczecinie oraz stosowane wówczas 
procedury kontroli. Regulamin określał 
szczegółowo wszystkie istotne elementy 
pracy kontrolera: wskazanie celów kontroli, 
przygotowania do niej oraz sposoby spo-
rządzania protokołów. Kontrolerzy mieli 



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 315 

Delegatura NIK w Szczecinie
Fo

t.
 A

rc
hi

w
um

 P
ań

st
w

ow
e 

w
 S

zc
ze

ci
ni

e

Tymczasowy Regulamin pracy dla inspektorów delegatury szczecińskiej wydany w listopadzie 1946 r.
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przeprowadzać kontrolę w celu badania 
zgodności z prawem, gospodarności spo-
łecznej i politycznej oraz zgodności z za-
sadniczą linią działalności Krajowej Rady 
Narodowej. Zostali także zobligowani 
do współpracy z komisjami kontroli spo-
łecznej szczebla powiatowego oraz woje-
wódzkiego. Wnioski wyciągane w trakcie 
kontroli powinny być „stanowcze i bezkom-
promisowe”. Regulamin opisywał zasady 
dyscypliny pracy, z których możemy się 
dowiedzieć, m.in. że kontrolerzy mieli obo-
wiązek spędzania w miesiącu dwudziestu 
dni na kontrolach, pozostałe (obowiązy-
wał wówczas sześciodniowy tydzień pracy) 
przeznaczać na opracowywanie materiału 
kontrolnego, czyli przygotowywanie spra-
wozdania i wystąpienia. Jak można zauwa-
żyć, działalność instytucji była od samego 
początku nacechowana silnym akcentem 
politycznym7. 

Po odejściu Józefa Zamościka do pra cy 
w Radzie Państwa obowiązki szefa de le-
gatury przez prawie rok pełnił Mau rycy 
Lewandowski8. Po nim funkcję tę powie-
rzono Bolesławowi Wilkowi9, który spra-
wował ją do 1953 r. Ten okres w życiu 

7 AP Szczecin, Delegatura NIK, sygn. 3257, k. 11-15. Tymczasowy�Regulamin�Pracy�Inspektorów�Delegatury�
Szczecińskiej�KP. 

8 Maurycy Lewandowski – przed podjęciem pracy w organach kontroli pracował jako sprzedawca; od 30.12.1944 r. 
zatrudniony w Biurze Kontroli przy KRN Delegatura w Lublinie; następnie w Biurze Kontroli przy KRN 
w Warszawie; potem w Biurze Kontroli przy KRN Delegatura w Łodzi; Biurze Kontroli przy KRN Delegatu-
ra Morska w Gdańsku oraz w Biurze Kontroli przy Radzie Państwa Delegatura w Szczecinie; od 30.9.1948 
do 31.5.1949 r. p.o. szefa Delegatury w Szczecinie Biura Kontroli przy Radzie Państwa; od czerwca 1949 r. 
pracował na stanowisku starszego inspektora w Delegaturze NIK w Gdańsku; od września 1961 r. zatrud-
niony w Zjednoczeniu Przemysłu Wyrobów Metalowych, gdzie objął stanowisko dyrektora Gdańskiej Fabryki 
Opakowań Blaszanych w Gdańsku.

9 Bolesław Wilk – przed rozpoczęciem pracy w organach kontroli studiował na Uniwersytecie Warszawskim 
oraz pracował jako buchalter w Piekarni F. Karnowski i J. Szczepański; zatrudniony w Biurze Kontroli przy KRN 
od września1946 r.; od 5 listopada 1950 r. – do 31 sierpnia1953 r. p.o. szefa Delegatury NIK w Szczecinie; 
zwolniony na podstawie Dekretu o Tymczasowym Unormowaniu Stosunku Służbowego Funkcjonariuszy 
Państwowych z 14.5.1946.

delegatury można określić jako burzliwy, 
w którym dało się zauważyć różne zjawi-
ska związane z funkcjonowaniem mło-
dego zespołu, takie jak: ewidentne braki 
w warsztacie, problemy z zachowaniem 
dyscypliny w pracy, czy też silny konflikt 
personalny, który ostatecznie doprowadził 
do zwolnienia szefa jednostki.

Okres kierowania przez niego delegatu-
rą przypada na czas umacniania się rzą-
dów komunistycznych w Polsce i związa-
ne z tym działania zmierzające do szyb-
kiej zmiany zarówno struktur państwa, 
jak i społeczeństwa na wzór sowiecki. 
Przejawem tego była polityka kadrowa 
polegająca na usuwaniu przedwojennych 
urzędników i zastępowaniu ich nowymi, 
niekoniecznie merytorycznymi, pracow-
nikami wiernymi partii. Taka praktyka nie 
ominęła także Delegatury NIK w Szcze-
cinie. Przykładem może być proces re-
krutacji, który został przeprowadzony 
30 września 1951 r. Kandydaci, którzy 
złożyli aplikację musieli spełniać nastę-
pujące kryteria: wiek od 20 do 40 lat; 
wykształcenie wyższe, ewentualnie śred-
nie techniczne; „nienaganna” przeszłość 
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polityczna, przynajmniej roczna praktyka 
na stanowisku kierowniczym w admini-
stracji10. Komisja rekrutacyjna podzieli-
ła kandydatów na trzy grupy: w pierw-
szej umieszczono osoby zakwalifiko-
wane do odbycia kursu kontrolerskiego 
w Falentach, w drugiej zostali umiesz-
czeni kandydaci rezerwowi, w trzeciej 
osoby, których kandydatury odrzucono. 
Ta ostatnia grupa jest w tym zestawieniu 
najciekawsza, bowiem świadczy o tym, 
że członkowie komisji prowadzili specy-
ficzną „działalność operacyjną”. Powodami 
niezakwalifikowania kandydatów było po-
dejrzenie współpracy z Niemcami w czasie 
wojny, przynależność do Armii Krajowej 
lub ciężka choroba. Według rozdzielni-
ka, kopie protokołów prac komisji trafi-
ły do Wydziału Personalnego KW PZPR 
oraz centrali NIK11. Selekcję pod kątem 
przeszłości kursantów przeprowadza-
no także w trakcie kursu w Ośrod ku 
Szkoleniowym w Falentach. Tak opisał 
ją Henryk Żudro, długoletni pracow-
nik Delegatury NIK w Koszalinie, który 
w tym czasie był słuchaczem kursu: 
„Częstym gościem w naszym Ośrodku 
był prezes NIK gen. Franciszek Jóźwiak 
[…]. Wzrok miał przenikliwy, zdawałoby 
się zaglądający w głąb duszy rozmówcy. 
Znany był z dużej pracowitości. Mówiono, 
że nawet o zatrudnieniu sprzątaczek sam 
decydował. Oprócz ogólnych z nami spo-
tkań, przeprowadzał też indywidualne 

10 Ż. Bołtromiuk-Nowak, T. Wołos, op.cit., s. 128.
11 AP Szczecin, Delegatura�NIK�w�Szczecinie, sygn. 73, k. 61-63, Protokół�z�posiedzenia�Wojewódzkiej�Komisji�

Kwalifikacyjnej�w�Szczecinie.
12 H. Żudro: Wspomnienia, Koszalin 2007 s. 144.
13 Ż. Bołtromiuk-Nowak, T. Wołos, op.cit., s. 124.

rozmowy z każdym z nas, a odpowiedzi 
pilnie notował. Zdarzało się, że po takiej 
rozmowie ten i ów musiał pakować walizkę 
i opuszczać Falenty. Ze mną Jóźwiak roz-
mawiał dwukrotnie, raz tam w Falentach, 
po raz drugi w koszalińskiej Delegaturze 
NIK, na początku mej pracy. Wyszedłem 
cało gdyż odpowiadałem ówczesnym wzor-
com; byłem synem chłopa średniorolne-
go, pochodziłem z kresów wschodnich, 
na zachodzie nikogo z rodziny nie miałem, 
nie miałem także powiązań ze światem 
kapitalistycznym”12.

W tym okresie, średnio kwartalnie, 20 kon-
trolerów zatrudnionych w Delega tu rze 
NIK w Szczecinie powinno przeprowa-
dzić około osiemdziesięciu kontroli. Jed-
nak w rzeczywistości statystyka ta kształ-
towała się zupełnie inaczej, np. w 1950 r. 
22 osobowy zespół delegatury przepro-
wadził 34 kontrole planowe i 22 doraź-
ne13. Kontrole miały różny wymiar: od po-
ważnych – zazwyczaj planowych kontroli 
– można tu zaliczyć badanie przeprowa-
dzone w organizacji „Służba Polsce”, a do-
kładnie w jej 17. Brygadzie mieszczącej 
się w Szczecinie. Ustalono takie uchybie-
nia, jak: braki w kasie, zatrudnienie sied-
miu nadetatowych pracowników. NIK 
zarzuciła także, że kwatermistrzostwo 
prowadziło niedbałą gospodarkę odpa-
dami, czy też, że z ogólnej liczby godzin 
przepracowanych przez junaków w PGR 
przestojów było 18,5%. Równie istotne 
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były ustalenia dotyczące całokształtu 
gospodarki w Komendzie Wojewódzkiej 
Milicji Obywatelskiej, której zarzucono, 
że nie stosuje wewnętrznych zarządzeń 
oraz nie posiada ewidencji magazynowej. 
Podobne wnioski dotyczyły także gospo-
darki transportowej w Wojewódzkim 
Urzę  dzie Bezpieczeństwa Publicznego14. 
Mniej szą rangę miały kontrole doraźne, 
w czasie których podejmowano tak odległe 
od specyfiki instytucji tematy, jak kontro-
la dyscypliny pracy. Przykładem takiego 
działania była kontrola przeprowadzona 
na zlecenie prokuratora Sądu Okręgowego 
w Szcze cinie, w trakcie której poddano 
analizie to zagadnienie w Ubezpieczalni 
Społe cznej mieszczącej się przy ul. Mariana 
Buczka 40/42. Wykazano w jej wyniku, 
że w Urzędzie nie przestrzegano punk-
tualności w przychodzeniu i wychodze-
niu z pracy. Większość przeprowadza-
nych kontroli miała charakter planowy, 
przy czym wnioski, jakie z nich wycią-
gano, były formułowane w taki sposób, 
aby nie narazić się decydentom w regionie, 
czy też w Warszawie.

Cechą charakterystyczną tego okresu 
w historii delegatury był kryzys, który do-
tknął zespół kontrolerski. Głównym powo-
dem był konflikt pomiędzy p.o. szefa dele-
gatury, a jednym z kontrolerów. Pierwsze 
dokumenty na ten temat pochodzą z dru-
giej połowy 1951 r. kiedy centrala NIK zażą-
dała akt kontroli Od działu Wojewódzkiego 
Zakładu Leczni ctwa Pracowniczego, prze-
prowadzonej przez jednego ze starszych 

14 AP Szczecin, Delegatura�NIK�w�Szczecinie, sygn. 64, k. 7-8,�Rejestr�wyników�kontroli�1950–1951.
15 AP Szczecin, Delegatura�NIK�w�Szczecinie, sygn. 73, k. 65-69.
16 AP Szczecin, Delegatura�NIK�w�Szczecinie, sygn. 76, Korespondencja�różna�Szefa�Delegatury�za�rok�1952, k. 10.

inspektorów. W październiku 1951 r. do 
p.o. szefa delegatury Bolesława Wilka 
wpłynęło pismo Prezesa NIK Witolda 
Jóźwiaka, w którym zarzucił on nieudolne 
prowadzenie działań kontrolnych oraz brak 
nadzoru nad kontrolerem. W odpowiedzi 
na to pismo kierujący delegaturą złożył, po-
wszechnie wówczas stosowaną, samokry-
tykę. Brzmiała następująco: „Przyznać obo-
wiązany jestem samokrytycznie, że nie je-
stem w stanie udzielić należytej pomocy 
nie tylko st. inspektorowi (…), ale i innym 
inspektorom Delegatury, z którym gros 
nie posiada dostatecznych kwalifikacji 
zawodowych i których prace kontrolne 
nie spełniają swego zasadniczego zadania. 
Sam osobiście posiadam jeszcze wiele bra-
ków tak po linii ideologicznej jak i zawo-
dowej, a to skolei [pis. org.], że sztuki ope-
ratywnego kierownictwa, nawet tak nie-
licznym zespołem ludzkim jak Delegatura, 
nie posiadam w stopniu dostatecznym”15.

Ostatecznie prezes NIK podjął decy-
zję, która w pewnym sensie zakończyła 
ten spór. W kwietniu 1952 r. trafiły do de-
legatury wytyczne, na mocy których jed-
nego z kontrolerów przydzielono do „po-
mocy w pracy Szefa Delegatury”, czyniąc 
go w ten sposób faktycznym jej szefem16. 
Takie załatwienie sprawy spowodowało, 
że Bolesław Wilk jeszcze raz skierował 
pismo do prezesa NIK, tym razem jed-
nak zostało ono napisane w innym tonie. 
Wskazał w nim, że głównym inspirato-
rem konfliktu był wspomniany już star-
szy inspektor, który nie mógł się pogodzić 
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z faktem, że nie został szefem delegatu-
ry. Sytuacja zaogniła się w lutym 1952 r. 
kiedy kontroler wraz kolegami przejął wła-
dzę w podstawowej organizacji partyjnej 
(POP). Zaczęli wówczas torpedować de-
cyzje szefa delegatury, praktycznie unie-
możliwiając mu zarządzanie. 

Do udzielenia wyjaśnień wezwał szefa 
jednostki I sekretarz Komitetu Dziel-
ni cowego PZPR, czyli konflikt wyszedł 
z murów delegatury i stał się proble-
mem struktur partyjnych17. Ostatecznie 
Bolesław Wilk przetrwał na tym stano-
wisku do końca lipca 1953 r., kiedy zo-
stał zwolniony z pracy w Ministerstwie 
Kontroli Państwowej18. 

Pełnienie obowiązków przejął Mikołaj 
Zidenberg19. W tym czasie w związku 
ze zmianami organizacyjnymi polega-
jącymi na likwidacji NIK i stworzeniu 
w ramach rządu Ministerstwa Kontroli 
Państwowej, dokonała się także istot-
na reorganizacja pracy w szczecińskiej 
jednostce. W sierpniu 1953 r. powoła-
no grupy terenowe kontroli państwowej: 
1. Przemysłu Drobnego i Spółdzielczo ści 
Pracy; 2. PGR; 3. Przemysłu Mięsnego 
i Mleczarskiego; 4. Skupu, Magazynowa-
nia i Przetwórstwa Zbożowego; 5. Skupu 

17 Ibidem, k. 14-16.
18 Na mocy ustawy z 22.11.1952 r. zlikwidowano Najwyższą Izbę Kontroli, tworząc w jej miejsce Ministerstwo 

Kontroli Państwowej.
19 Mikołaj Zidenberg – przed rozpoczęciem pracy w Izbie studiował na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym 

Politechniki Szczecińskiej; zatrudniony w NIK od 1.11.1949 do 31.10.1960.
20 Ż. Bołtromiuk-Nowak, T. Wołos, op.�cit., s. 131.
21 Władysław Polonus – przed rozpoczęciem pracy w NIK pracował na stanowisku kierownika Biura w Nad-

zwyczajnej Komisji Mieszkaniowej w Szczecinie; od lutego1947 r. zatrudniony w NIK m.in. na stanowisku: 
Pełnomocnika Ministra Kontroli Państwowej w Szczecinie, w listopadzie 1963 r. rozpoczął pracę w centrali 
NIK na stanowisku doradcy ekonomicznego w Zespole SW i Gosp. Kom., a od połowy września 1971 r. na-
czelnika Departamentu Prezydialnego; od stycznia 1974 r. wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkolenia. 
[z:] Archiwum NIK, akta osobowe Władysław Polonusa.

i Kon tra ktacji; 6. Kolei; 7. Finansów; 8. Ob-
rotu Towarowego.

System kontroli państwowej funkcjonu-
jący w ramach Rady Ministrów był kopią 
modelu sowieckiego i cechował się dale-
ko posuniętą centralizacją. Praktycznie 
wszystkie decyzje, łącznie ze sprawami 
kadrowymi były podejmowane w centra-
li20. Tak skonstruowany system był trud-
ny w sterowaniu i nawet w tamtych cza-
sach podjęto decyzję o jego modyfikacji. 
1 sierpnia 1955 r. powołano pełnomocni-
ków Ministra Kontroli Państwowej, którzy 
mieli koordynować wykonywanie zadań 
przez kontrolerów w regionie. W woje-
wództwie szczecińskim funkcję tę wy-
konywał Władysław Polonus, który nota 
bene zrobił największą karierę wśród pra-
cowników szczecińskich struktur organów 
kontroli21.

Czas jego urzędowania przypadł na burz-
liwy okres w historii Polski. W wyniku 
przemian, do jakich doszło w Polsce w paź-
dzierniku 1956 r., zmieniło się także umiej-
scowienie Izby w strukturze administra-
cyjnej kraju. W grudniu 1957 r. powrócono 
bowiem do starego modelu funkcjonowa-
nia, czyli wyodrębnionego organu kontroli 
w postaci Najwyższej Izby Kontroli oraz 
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delegatur, które były jej przedstawiciel-
stwami regionalnymi22. 

Dla szczecińskich struktur Ministerstwa 
Kontroli Państwowej Październik 1956 r. 
zapisał się także w inny sposób. Wówczas 
bowiem władze, dokonując koncentracji 
państwowego aparatu urzędniczego, prze-
niosły siedzibę do budynku ówczesnej 
Miejskiej Rady Narodowej mieszczącej 
się przy pl. Feliksa Dzierżyńskiego (dzisiaj 
plac Armii Krajowej), w którym do tej pory 
mieści się delegatura NIK23. 

Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte
Druga połowa lat pięćdziesiątych i lata 
sześćdziesiąte to w historii delegatury 
NIK okres stabilizowania się obsady ka-
drowej, zakresu jej działalności meryto-
rycznej oraz miejsca w strukturach ad-
ministracji w województwie. Do 1967 r. 
nastąpiło praktyczne zakończenie pro-
cesu tworzenia zespołu kontrolerskiego, 
który składał się z około 25 pracowników 
merytorycznych. Niewielkie rotacje na-
stępowały na stanowiskach kierowni-
czych. W 1960 r. w związku z przejściem 
Władysława Polonusa do pracy w Urzędzie 
Wojewódzkim w Szczecinie funkcję prze-
wodniczącego delegatury przez rok pełnił 

22 Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z 13.12.1957, (Dz.U. nr 61 poz. 330).
23 Ż. Bołtromiuk-Nowak, T. Wołos, op. cit., s. 132.
24 W archiwum NIK nie zachowały się akta osobowe Teodora Brachmańskiego, w związku z tym, autor nie zdo-

łał ustalić bliższych danych dotyczących jego pracy w Izbie. 
25 Michał Wójtowicz – przed objęciem stanowiska przewodniczącego delegatury zajmował stanowisko star-

szego inspektora w Delegaturze NIK w Szczecinie.
26 Wacław Podsiadło – wstąpił do PZPR w 1953 r.; był tam zatrudniony m.in. na stanowisku: sekretarza ekono-

micznego w Komitecie Powiatowym w Świnoujściu, zastępcy kierownika Wydziału Ekonomicznego KW PZPR. 
W NIK pracował na stanowiskach: przewodniczącego, a następnie dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. 
[w:] https://katalog.bip.ipn.gov.pl/ – Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych w PRL; 
Archiwum NIK, akta osobowe Wacława Podsiadło. 

27 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 1242, k. 208.

Teodor Brachmański24, po nim stanowisko 
to objął Michał Wójtowicz25, który zajmo-
wał je do października 1966 r. Od 1 stycz-
nia 1967  r. funkcję tę objął Wacław 
Podsiadło26; sprawował ją aż do końca 
1992 r. 

Z trybem pracy delegatury można zapo-
znać się analizując protokoły comiesięcz-
nych odpraw, w czasie których odbywały 
się także szkolenia. Z ich treści wynika, 
że w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych 
mieliśmy do czynienia z ustabilizowanym 
urzędem, który wykonywał swoje zadania 
zgodnie w przyjętym planem. O poziomie 
tej stabilizacji może świadczyć treść pro-
tokołów. Jednak nieraz może ona zaskaki-
wać, biorąc pod uwagę, że dominującym 
tematem na jednej z odpraw były rozwa-
żania dotyczące stosowania ołówka tech-
nicznego czy wiecznego pióra w trakcie 
pisania protokołów27.

Obszernych informacji o kadrach de-
legatury i jej roli w administracji woje-
wództwa szczecińskiego dostarcza ana-
liza kadrowa pracowników NIK przepro-
wadzona dla KW PZPR w maju 1969 r. 
Zawiera ona obszerny materiał informa-
cyjny. W 1969 r. w delegaturze było za-
trudnionych 40 osób, w tym trzydziestu 
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Notatka służbowa z przebiegu posiedzenia egzekutywy KW PZPR, zorganizowanego 24 maja 1969 r., 
podczas którego dokonano oceny kadrowej Delegatury NIK w Szczecinie.
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pracowników merytorycznych oraz pięciu 
pracowników administracji i pięciu inspek-
torów grup terenowych. Zdecydowany 
prym wśród pracowników wiedli mężczyź-
ni, bowiem było ich 27. Kontrolerzy pra-
cowali w czterech działach: I – Obrót to-
warowy, II – Budownictwo, III – Oświata, 
IV – Rolnictwo. 

Na trzydziestu pracowników tzw. ope-
ratywnych 23 należało do PZPR, jeden 
do Stronnictwa Demokratycznego, po-
zostałych sześciu było bezpartyjnych. 
Członkowie PZPR aktywnie uczestni-
czyli w jej pracach, m.in. czterech kon-
trolerów brało udział w pracach pięciu ko-
misji KW PZPR, zaś czterech było człon-
kami komisji w Wojewódzkiej Radzie 
Narodowej. Szkolenia wewnętrzne były łą-
czone ze szkoleniami partyjnymi, czyli 
bezpartyjni pracownicy także musieli brać 
w nich udział. 

PZPR odgrywała ważną rolę w działalno-
ści delegatury. Oprócz tego, że większość 
pracowników była jej członkami, stano-
wiła ważny element procesu kontrolnego. 
W tym okresie kontrole poszczególnych 
jednostek zaczynały się od spotkania z kie-
rownictwem oraz przedstawicielami POP. 
Struktury partyjne były także na bieżąco 
informowane o ustaleniach kontroli oraz 
uczestniczyły w naradzie ją zamykającej, 
a o ustaleniach końcowych bezzwłocznie 
był informowany KW PZPR.

Praca w NIK cieszyła się dużą popularno-
ścią. Ustalono, że średnio aplikowało pięciu 
kandydatów na jedno miejsce. Oczekiwano 

28 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 5738, Analiza�kadrowa�Delegatury�Najwyższej�Izby�Kontroli�
na�tle�działalności�zawodowej.

29 Pełnił tę funkcję w latach 1960–1971. 

od nich odpowiedniego wykształcenia, do-
świadczenia zawodowego oraz „właściwej 
postawy społeczno-politycznej”. Wszystkie 
kandydatury uzgadniano z sekretarzem 
organizacji partyjnej i przewodniczącym 
rady zakładowej, a następnie z Wydziałem 
Administracyjnym i innymi zainteresowa-
nymi wydziałami KW PZPR.

Kontrole przeprowadzane przez delega-
turę podzielone były na dwie kategorie: 
„A” – w której umieszczone były kontro-
le zlecane przez centralę, „B” – w której 
znajdowały się kontrole realizowane z ini-
cjatywy delegatury. Wśród kontroli prze-
prowadzonych w 1968 r. 87% dotyczyło 
kategorii „A”, wśród pozostałych z kate-
gorii „B” zrealizowano trzy kontrole pro-
blemowe i osiem sprawdzających. Dobór 
tematów był także ściśle określony, wy-
znaczano je na podstawie informacji prze-
kazywanych przez KW PZPR i rady naro-
dowe. Rozpiętość tematyczna była bardzo 
obszerna, np. w 1968 r. za najważniejsze 
uznano kontrole: produkcji suszu oraz sys-
temu zwalczania chorób wenerycznych 
w regionie28. 

Przegląd kadrowy został omówiony 
w tra kcie egzekutywy KW PZPR, która 
odbyła się 24 maja 1969 r. De legaturę 
reprezentowali na niej: Wa cław Pod-
siadło – przewodniczący, Albin Kwiat-
kowski – zastępca przewodniczącego 
oraz Edward Sztaba – sekretarz POP. 
W obradach uczestniczyli także: Antoni 
Walaszek29 –  I  sekretarz KW PZPR, 
sekretarz KW  PZPR J. Ostrzyżek, 
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Julian Urantówka30 – komendant woje-
wódzki MO oraz W. Rogowski – redaktor 
naczelny „Głosu Szczecińskiego”. 

Przebieg egzekutywy, a szczególnie wy-
powiedzi I sekretarza, są bardzo intere-
sujące i zasługują na szersze przywołanie, 
bowiem oddają miejsce i rolę jaką speł-
niała NIK w systemie władzy. Walaszek 
pozytywnie ocenił funkcjonowanie de-
legatury, a szczególnie „więź nawiązaną 
przez Delegaturę NIK z instancjami par-
tyjnymi, co wyrażało się w dostarczaniu 
im informacji o wynikach kontroli, osobi-
stych kontaktach w toku przeprowadzo-
nych kontroli oraz konsultowaniu wnio-
sków pokontrolnych”. Jasno wskazywał 
także główne zadanie jakie spoczywało 
na organach kontroli w PRL: „to stałe kon-
trolowanie jak uchwały Partii są realizowa-
ne przez administrację państwową, przed-
siębiorstwa i inne instytucje. Aktualnie 
najważniejsze zadania, jakie mają organy 
kontroli – to kontrole realizacji uchwał 
V Zjazdu Partii i II Plenum KC PZPR. 
Stąd też organy kontroli są między inny-
mi instrumentem kontroli uchwał Partii”. 
Równie intersujące były jego wnioski do-
tyczące kadr, w których podkreślił „ko-
nieczność dalszego podnoszenia pozio-
mu szkolenia partyjnego i zawodowego. 
Konieczność ta wynika z tego, że kadra 
ta nie może kształtować – w oparciu o ma-
teriały pochodzące z przeprowadzonych 
kontroli poglądu, że wszystko w naszej 
gospodarce jest złe”31. Jak widać I sekre-
tarz KW PZPR żył w przekonaniu, że wy-
starczy wzmożone szkolenie partyjne, 

30 Funkcję komendanta KWMO w Szczecinie pełnił od 10.2.1969 do 19.9.1971. 
31 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 5738, k. 5-10.

aby poprawić efekty i wizerunek socjali-
stycznej gospodarki.

Grudzień 70’
Grudzień 70’, który był wyjątkowym mie-
siącem w historii Pomorza Zacho d niego, 
nie wywarł jednak wpływu na działal-
ność delegatury. Można odnieść wraże-
nie, że temat ten nie był w ogóle przed-
miotem rozważań jej pracowników. Biorąc 
pod uwagę realia, jakie panowały wtedy 
w Szczecinie, była to sytuacja wyjątkowa, 
bowiem wówczas głównie ten temat zajmo-
wał mieszkańców miasta. W zachowanej 
dokumentacji wytworzonej przez delega-
turę znajdują się trzy dokumenty, których 
treść jest następstwem rewolty grudnio-
wej. Są przechowywane w teczce zatytu-
łowanej „Współpraca z władzami partyjny-
mi”, w związku z tym należy je traktować 
jako dowód świadczący o wymianie infor-
macji, jaka miała miejsce w pierwszych 
miesiącach po Grudniu 70’, pomiędzy de-
legaturą a KW PZPR. Należy zaznaczyć 
także, że na początku 1971 roku instytucje 
władzy przeprowadzały intensywną akcję 
poszukiwania przyczyn buntu społecznego 
oraz podejmowały działania zmierzające 
do usunięcia jego przyczyn. Dokumentem, 
który można zaliczyć do pierwszej grupy 
była „Informacja Wydziału Ekonomicznego 
dla Egzekutywy KW PZPR o przebiegu 
Konferencji Samo rządu Robotniczego 
na terenie województwa szczecińskie-
go”. Jego kopia trafiła do delegatury 
NIK i był poddana gruntownej analizie. 
Pracownik, który jej dokonywał podkreślił 



324 KONTROLA PAŃSTWOWA

Marcin Stefaniak

interesujące go informacje. Na pierwszym 
planie znalazły się dotyczące sytuacji w za-
kładach pracy oraz inwestycji o charakte-
rze socjalnym. Mogło to świadczyć o tym, 
że w jakimś stopniu pracownicy delega-
tury byli zainteresowani sytuacją panu-
jącą w mieście lub przynajmniej starali 
się zbierać informacje dla kierownictwa 
Izby32. Pozostałe dwa dokumenty należy 
zakwalifikować do grupy takich, z któ-
rych informacje miały być wykorzysta-
ne przy usuwaniu przyczyn wybuchu 
buntu. Były to: „Notatka informacyjna 
dot. kształtowania się sytuacji mieszka-
niowej w województwie szczecińskim, 
na tle sytuacji ogólnokrajowej w latach 
1960–1970” oraz „Notatka informacyj-
na dot. wyników kontroli przeprowadzo-
nej przez Delegaturę Najwyższej Izby 
Kontroli w zakresie organizacji i realiza-
cji budowni ctwa mieszkaniowego w la-
tach 1969 –1971”. Przedstawione w nich 
dane jednoznacznie wskazywały, że region 
szczeciński znalazł się na czele rankingów 
dotyczących liczby zawieranych małżeństw 
oraz wyróżniał się najniższą średnią wieku 
społeczeństwa. Mimo to, pod względem 
budownictwa znajdował się na jednym 
z ostatnich miejsc. Również jeśli chodzi 
o funkcjonowanie przedsiębiorstw budo-
walnych NIK wykazała ich słabości organi-
zacyjne oraz powszechne marnotrawstwo. 
Z pewnością były to analizy, które przy-
czyniły się do rozpoczęcia intensywnego 
procesu budownictwa mieszkaniowego 

32 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 2124, k. 15-31.
33 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 20175.
34 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 2951, Pismo�do�Prezesa�NIK�z�30�grudnia�1975�r.
35 Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z 27.3.1976, (Dz.U. nr 12 poz. 66).

w Szczecinie. Mieszkania, które wów-
czas zostały zbudowane były głównie 
przeznaczone dla pracowników Stoczni 
Szczecińskiej im. Warskiego, co doprowa-
dziło do zapanowania przez władzę nad na-
strojami wśród załogi Stoczni przez na-
stępnych kilka lat33.

Pierwsza połowa lat siedemdziesiątych 
nie przyniosła większych zmian w pracy 
Delegatury NIK w Szczecinie. Większa 
reorganizacja nastąpiła w połowie 1975 r., 
kiedy weszła w życie reforma podziału 
administracyjnego państwa. Na jej pod-
stawie utworzono czterdzieści dziewięć 
województw. Dla szczecińskiej delegatury 
oznaczała ona wcielenie pracowników do-
tychczasowej Delegatury NIK w Koszalinie 
oraz znaczne poszerzenie zakresu teryto-
rialnego działalności. Wspomniane prze-
jęcie pracowników miało charakter wy-
łącznie formalny, bowiem NIK nadal miała 
w Koszalinie swoją siedzibę, a funkcjonu-
jące tam struktury formalnie posiadały 
status Oddziału Delegatury Najwyższej 
Izby Kontroli w Szczecinie. W nowym 
kształcie organizacyjnym delegatura za-
trudniała czterdziestu jeden pracowników 
merytorycznych: dwudziestu w Szczecinie 
i dwudziestu jeden w Koszalinie34. Taki 
stan rzeczy istniał tylko przez dziewięć 
miesięcy, bowiem wejście w życie nowej 
ustawy o NIK z 27 marca 1976 r. spowo-
dowało, że struktury NIK znajdujące się 
na terenie Koszalina ponownie zaczęły 
działać samodzielnie35.
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W nowym kształcie organizacyjnym do-
tychczasowa delegatura została zastąpiona 
przez Okręgowy Urząd Kontroli (OUK) 
w Szczecinie, którego zakres działalno-
ści terytorialnej obejmował teren woje-
wództwa szczecińskiego i gorzowskiego. 
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych 
pracowało w niej około 23 pracowników 
merytorycznych36. Ze sprawozdań można 
określić także jakie było obciążenie pracą. 
I tak np. w III kwartale 1978 r. delegatura 
przeprowadziła kontrole w czterdziestu 
czterech jednostkach, wystosowała dwa-
dzieścia osiem wystąpień pokontrolnych, 
których wynikiem było m.in. rozwiąza-
nie stosunku pracy przez skontrolowa-
ne jednostki z czterema pracownikami, 
w tym z dwoma dyrektorami37. 

Przeprowadzane kontrole były różnorod-
ne i w większości zlecane przez struktury 
PZPR. Dobrze obrazuje to sprawozdanie 
przygotowane przez OUK w Szczecinie 
za pierwszy kwartał 1978 r., w którym zo-
stały opisane główne osiągnięcia urzędu. 
Na pierwszym miejscu znalazła się kontrola 
przeprowadzona w Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Strzelewie, kierownictwu 
której kontrolerzy zarzucili zaniedbywa-
nie produkcji rolnej na rzecz rozwijania 
produkcji opakowań z folii. Problemem 
było, że dodatkowa część działalności 
spółdzielni przynosiła jej spore zyski, 
które były przeznaczane na wzrost fundu-
szu wynagrodzeń. W wyniku działalności 
OUK zmuszono ją do całkowitego zwrotu 
do budżetu pozyskanych dodatkowych 

36 Np. w I kwartale 1978 r. w delegaturze było zatrudnionych 3 doradców, 3 głównych specjalistów i 17 inspektorów. 
37 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 2958, Sprawozdanie�statystyczne�z�działalności�za�3�kwartał�1978�r.
38 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 2958, Sprawozdanie�z�działalności�za�I�kwartał�1978�r.

środków, kończąc w ten sposób jej aktyw-
ność, za którą byłaby nagradzana w realiach 
gospodarki rynkowej. Nadal istotną kon-
trolowaną dziedziną było budownictwo, 
którym szczególnie interesowała się partia, 
bowiem większość z narad pokontrolnych 
odbywała się w gmachach komitetów wo-
jewódzkich PZPR w Szczecinie i Gorzowie 
Wielkopolskim. Na przełomie roku 1977 
i 1978 r. przeprowadzono kontrolę reali-
zacji decyzji nr 66/76 Prezydium Rządu 
w sprawie ograniczenia materiałochłon-
ności w budownictwie, w wyniku której 
uchroniono przed całkowitym zniszcze-
niem tony cementu i innych materiałów 
budowlanych. Nota bene kontrole prze-
prowadzone w ramach tej akcji świetnie 
obrazują upadek gospodarki w schyłkowym 
okresie epoki Gierka38.

Lata osiemdziesiąte
Podpisanie Porozumień Sierpniowych 
było przełomowym wydarzeniem w hi-
storii Polski, w wyniku którego powstał 
NSZZ „Solidarność”. Szczecin był jedną 
z kolebek „Solidarności” i powszechnie 
uważany za miasto, w którym funkcjo-
nujące struktury związkowe mają realny 
wpływ na decyzje podejmowane przez 
„Solidarność” w skali ogólnopolskiej. 
W prze analizowanych dokumentach autor 
nie znalazł informacji, które by wzmian-
kowały o próbach utworzenia jej struktur 
w OUK w Szczecinie. Jest to zaskakują-
ce, bowiem trudno na terenie Szczecina 
wskazać instytucję, w której nie było 
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komórek „Solidarności”. Zawiązały się 
one tutaj nawet w tak zdominowanych 
przez PZPR środowiskach jak sędziowie, 
prokuratorzy39.

W związku ze specyfiką pracy dele-
gatury NIK, która przejawiała się mię-
dzy innymi w tym, że pracował tam sto-
sunkowo niewielki zespół – na dodatek 
bardzo „hermetyczny”, istnieją trudno-
ści w uzyskaniu źródeł, które pozwoli-
łyby na ukazanie stanowiska pracowni-
ków wobec NSZZ „Solidarność”. Jedyną 
znaną autorowi wypowiedzią na ten temat 
jest fragment wspomnień Henryka Żudry, 
długoletniego pracownika Delegatur NIK 
w Koszalinie i Szczecinie, które zostały 
opublikowane w 2007 r. Henryk Żudro 
w czasach tzw. karnawału Solidarności 
zajmował stanowisko doradcy ekono-
micznego, a ówczesną sytuację panującą 
w kraju zapamiętał w następujący spo-
sób: „Nadciągały groźne lata osiemdzie-
siąte. Nad krajem zawisły ciężkie chmu-
ry konfliktów społeczno-politycznych. 
Wchodziliśmy w etap rewolucyjnych prze-
mian. Rozprzestrzeniła się fala wszech-
ogarniających strajków, które skutecznie 
paraliżowały całą gospodarkę. W sklepach 
zaczynało brakować artykułów pierwszej 
potrzeby. Przed sklepami wyrastały długie 
kolejki wyczekujących na dowóz towarów. 
Dostawy żywności były coraz mizerniejsze. 
Jak w powojennych latach czterdziestych, 
wprowadzono system kartek reglamen-
tacyjnych niemal na wszystko, od masła, 
mięsa po wódkę i papierosy. Szerzyła się 

39 Informację potwierdzili członkowie ówczesnego zarządu Regionu Pomorze Zachodnie NSZZ „Solidarność”, 
którzy byli odpowiedzialni za tworzenie struktur związku.

40 Henryk Żudro, op. cit., s. 152-153.

korupcja. Na porządku dziennym kwitła 
praktyka sprzedaży co atrakcyjniejszych 
towarów spod lady, dla wybranych ważniej-
szych osób i instytucji. Solidarność beż że-
nady nawoływała społeczeństwo do obywa-
telskiego nieposłuszeństwa wobec władzy, 
kierując się zasadą „im gorzej tym lepiej”, 
mając na widoku przejęcie władzy w pań-
stwie. Narastała groźba totalnego chaosu, 
perspektywa zbrojnego starcia z przeraża-
jącą wizją skutków tego. Dochodziły groź-
ne pomruki od naszych „przyjaciół” zza 
wschodniej granicy. Tamę temu położyło 
wprowadzenie 13 grudnia 1981r. stanu wo-
jennego przez Radę Państwa. Wielu uznało 
to za złe rozstrzygnięcie, ale mimo wszyst-
ko, było to mniejsze zło, od tego jakie grozi-
ło, gdyby tego nie dokonano – tak uważało 
i uważa wielu”40.

Sierpień 1980 r. przyniósł zmiany także 
pracownikom szczecińskiego OUK, bo-
wiem w wyniku zmian w konstytucji, 
które były jego następstwem, organ kon-
troli wyłączono z administracji rządowej. 
W wyniku tego, w październiku 1980 r. po-
nownie zaczęła funkcjonować Delegatura 
NIK w Szczecinie, którą nadal kierował 
Wacław Podsiadło.

Delegatura dysponowała narzędziem, 
które umożliwiało jej monitorowanie na-
strojów społecznych w okresie szesna-
stu miesięcy legalnej działalności NSZZ 
„Solidarność”. Był nim system rozpatry-
wania skarg, które wpływały do delega-
tury. Czytając sprawozdania na ten temat 
można odnieść wrażenie, że emocje, 
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które panowały wówczas w kraju znalazły 
także odzwierciedlenie w skargach jakie lu-
dzie kierowali do urzędów, w tym do NIK. 
Wzrost ilościowy był imponujący, bio-
rąc pod uwagę, że na przykład w 1978 r. 
do OUK w Szczecinie wpłynęło około 
100 skarg41. W 1980 r. ich liczba kształtowa-
ła się już na poziomie 430, większość z nich 
dotyczyła problemów związanych z gospo-
darką komunalną i mieszkalnictwem (191), 
następną grupą były informacje dotyczą-
ce nadużyć gospodarczych i finansowych 
(156). W 1981 r. nastąpił dalszy wzrost 
liczby składanych skarg, bowiem wpłynęło 
ich do delegatury 530, podział problemów, 
które poruszały był podobny jak w roku 
poprzednim. Wprowadzenie stanu wo-
jennego znacząco ograniczyło ten rodzaj 
aktywności, gdyż w 1982 r. odnotowano 
tylko 196 skarg. Ze skarg, które były rozpa-
trywane, około 70% okazywało się informa-
cjami zasadnymi. Ich waga była także różna, 
jednak w większości dotyczyły one nadużyć 
dokonywanych przez tzw. nomenklaturę. 
Przykładem takiego postępowania może 
być poinformowanie w drodze skargi de-
legatury NIK o nadużyciach, których do-
puścił się dyrektor Zespołu Generalnego 
Wykonawstwa Inwestycji Zakładów 
Chemicznych w Policach. Izba ustaliła, 
że wykorzystując swoją pozycję za pienią-
dze publiczne wybudował prywatny dom 

41 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn.7219.
42 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn.7220.
43 Wojciech Jaruzelski przedstawił 10-punktowy plan, który miał doprowadzić do złagodzenia sytuacji spo-

łecznej, politycznej i gospodarczej, w trakcie wygłaszanego przez niego expose 11 lutego 1981 r. Zakładał 
m.in.: poprawę zaopatrzenia ludności, poprawę poziomu opieki zdrowotnej, zahamowania spadku produkcji 
przemysłowej, walkę z alkoholizmem itp. 

44 AP Szczecin, Delegatura NIK, sygn.3525, Stan�realizacji�zadań�wynikających�z�10-punktowego�programu�
Premiera�Rządu�gen.�Wojciecha�Jaruzelskiego�w�województwie�szczecińskim.

w Międzyzdrojach, który zresztą został po-
stawiony przez przedsiębiorstwo Kombinat 
Budowni ctwa Komunalnego w Gorzowie 
Wielkopol skim, w którym wcześniej praco-
wał. W tym przypadku delegatura wniosko-
wała o odwołanie dyrektora. Tego rodzaju 
skarg było znacznie więcej i dotyczyły one 
m.in. wynajmowania domów dla dyrekto-
rów przedsiębiorstw, czy też wykorzysty-
wania samochodów służbowych do celów 
prywatnych42.

Z zachowanej dokumentacji wytworzo-
nej przez delegaturę wynika, że w okresie 
stanu wojennego przeprowadzała głównie 
kontrole związane z tematyką dotyczącą 
realizacji wprowadzania dziesięciopunkto-
wego programu Wojciecha Jaruzelskiego43. 
Nie przyniosły one większych efektów, 
mimo że realizowano je od lutego 1981 r. 
do końca listopada 1982 roku44.

W latach osiemdziesiątych dokonały 
się naturalne zmiany w zespole delega-
tury, które były następstwem przyjmo-
wania nowych pracowników w miejsce 
kontrolerów, którzy odeszli na emerytu-
rę. Praktycznie co dwa lata poddawano 
ją ocenie w ramach tzw. „oceny kadro-
wej”. Zachowała się dokumentacja z takie-
go przeglądu przeprowadzonego w 1984 r. 
Wynika z niej, że 31 grudnia 1984 r. w de-
legaturze było zatrudnionych trzydziestu 
dziewięciu pracowników merytorycznych 
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(dyrektor, dwóch zastępców, pięciu dorad-
ców, pięciu głównych specjalistów kon-
troli państwowej, dwudziestu starszych 
inspektorów oraz sześć osób w admini-
stracji). Przy delegaturze znajdowała się 
także sześcioosobowa Grupa Terenowa 
Zespołu Handlu Zagranicznego, Służby 
Za gra nicznej i Gospodarki Morskiej, która 
podlegała merytorycznie dyrektorowi ze-
społu. Ocenę kadrową przeprowadził ze-
spół w następującym składzie: Edward 
Pieńkos – wicedyrektor, Edward Sztaba 
– wicedyrektor, Władysław Zajączkowski 

45 Przyjęto 6 osób. 
46 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn.7185, Ocena�kadrowa�pracowników�NIK�w�Szczecinie�

w�latach�1983–1984. 

– I sekretarz POP, Michał Patrejko – prze-
wodniczący Rady Pracowniczej, Henryk 
Szewczak – przedstawiciel Departamentu 
Kadr i Szkolenia NIK. Przeanalizowali oni 
pracę dwudziestu dwóch pracowników, 
których oceniono w następujący sposób: 
sześciu otrzymało ocenę wyróżniającą, 
czternastu dobrą, dwóch dostateczną. 
Oceniający podkreślili także dobry poziom 
merytoryczny pracowników, którzy zostali 
przyjęci do pracy w 1984 r.45, wskazywano 
jednocześnie, że w delegaturze zachodzi 
dalsza potrzeba przyjmowania nowych 
pracowników, jednak ze względu na ni-
skie stawki, był to proces utrudniony46.

W 1985 r. w delegaturze rozpoczęły 
funkcjonowanie dwa oddziały ds. Inspek cji 
Robotniczo-Chłopskiej (IRCh) w Gorzo-
wie Wlkp. i Szczecinie. Na ich czele stał 
kierownik w randze wicedyrektora de-
legatury. W Gorzowie Wlkp. funkcję tę 
pełnił Aleksander Wołoszyn, w Szczecinie 
Władysław Zajączkowski. Każdy oddział 
oprócz kierownictwa zatrudniał: kontro-
lerów, sekretarkę i kierowcę. Zadaniem 
kadry kontrolerskiej było kierowanie i nad-
zór merytoryczny nad kontrolerami spo-
łecznymi. Pomysł powrotu do idei kontroli 
społecznej był próbą przywrócenia wzor-
ców funkcjonujących w okresie stalini-
zmu, nota bene nie był to jedyny przykład 
takiego postępowania władz w tym okre-
sie. Jednak NIK była już zupełnie inną 
instytucją (wyspecjalizowaną, zatrudnia-
jąca doświadczonych kontrolerów), któ-
rej profesjonalizm trudno było pogodzić 
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Lucyna Tazbir, dyrektor Delegatury NIK w Szczecinie 
w latach 1993–2004.
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z poziomem reprezentowanym przez kon-
trolerów społecznych47.

Przełom, który dokonał się w Polsce 
w 1989 r. był także istotnym punktem 
zwrotnym w funkcjonowaniu delegatury. 
Niestety, nie zachowały się dokumenty, 
które pozwoliłyby na ukazanie nastrojów, 
jakie panowały wówczas wśród pracow-
ników. Można natomiast poznać atmos-
ferę panującą wówczas w Delegaturze 
NIK w Koszalinie, ponieważ zgroma-
dzono w niej bogatą spuściznę archi-
walną z tego okresu. Pierwsze informa-
cje o zmianach, które zaczęły zachodzić 
w Izbie dotarły do pracowników po na-
radzie dyrektorów delegatur, która miała 
miejsce w dniach 12–13 grudnia 1989 r. 
w Goławicach. Wówczas dowiedzieli 
się, że w 1990 r. będą zajmować się głów-
nie kontrolami dotyczącymi wdrażania 
ustaw wchodzących w skład tzw. Planu 
Balcerowicza. Interesujące były przede 
wszystkim wytyczne dla samych pracow-
ników, którzy zostali poinformowani, że: 
„Materiały pokontrolne nie mogą być pod-
ważalne. Kto nierzetelnie dokona ustaleń 
przestanie pracować w Najwyższej Izbie 
Kontroli”48. 

Równie istotna, co zmiana w podej-
ściu do  egzekwowania jakości pracy 
kontrolerów, była decyzja o  likwida-
cji wojewódzkich struktur Inspekcji 
Robotniczo-Chłopskiej, która zakończyła 

47 Ż. Bołtromiuk-Nowak, T. Wołos, op. cit., s. 140.
48 AP Koszalin, Delegatura NIK w Koszalinie, sygn.1708, Okresowe narady pracowników Delegatury NIK 

w Koszalinie 1989–1992.
49 AP Koszalin, Delegatura NIK w Koszalinie, sygn.1708, Okresowe narady... op.cit.
50 Lucyna Tazbir – prawnik, dr nauk ekonomicznych; w NIK pracowała od 1959 r., m.in. na stanowiskach do-

radcy prezesa, p.o. dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie oraz dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie 
w okresie od 10.12.1993 do 30.6.2004.

funkcjonowanie z końcem 1989 r. Jej do-
tychczasowi pracownicy zostali zatrudnie-
ni w Najwyższej Izbie Kontroli49. 

Przemiany po 1989 r.
W Delegaturze NIK w Szczecinie pra-
k tycznie nie  doszło na  początku lat 
90. do większych zmian kadrowych. 
Dowodem potwierdzającym tę tezę 
jest to, że Wacław Podsiadło pełnił funk-
cję dyrektora do końca 1992 r. Jego miej-
sce zajęła Lucyna Tazbir50, która uzy-
skała nominację od prezesa NIK Lecha 
Kaczyńskiego. Sprawowała tę funkcję 
do 30 czerwca 2004 r. Następnie, od 1 li-
stopada 2005 r., dyrektorem był Andrzej 
Donigiewicz (były dyrektor Delegatury 
NIK w Koszalinie), który wcześniej peł-
nił obowiązki dyrektora (od października 
2004 r.). W 2013 r. w wyniku konkursu 
został wyłoniony obecny dyrektor dele-
gatury Jarosław Staniszewski. 

W delegaturze nie doszło po 1989 r. 
do burzliwych zdarzeń, jednak jej funk-
cjonowanie podlegało ciągłej ewolucji. 
Kontrolerzy musieli sprostać nowym wyz-
waniom. Zmiany determinowane były pro-
cesami zachodzącymi wewnątrz instytu-
cji oraz wpływami zewnętrznego otocze-
nia. Z pewnością należały do nich procesy 
związane z transformacją dokonującą się 
po 1989 r. oraz gwałtownymi zmianami 
ustrojowymi i społeczno-gospodarczymi. 
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Fot. Archiwum Delegatury NIK w Szczecinie
Pracownicy Delegatury NIK w Szczecinie, dyrektor Jarosław Staniszewski (dziesiąty od lewej), wicedyrektor Karolina Wirszyc-Sitkowska (szósta od lewej), 
oraz wicedyrektor Ryszard Pelczar (pierwszy od lewej), Szczecin 2018 r.
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Z czasem na znaczeniu traciły niektóre 
kontrole, np. dotyczące produkcji rolniczej.

Jednym z  ważniejszych wydarzeń 
było wejście w życie ustawy z 23 grud-
nia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli51. 
Regulowała ona funkcjonowanie instytu-
cji, wprowadzając m.in. nową procedurę 
kontrolną. Pojawiły się nowe obowiązki. 
Dotyczyły one sporządzania akt kontroli 
i protokołów kontroli (podpisywanych 
przez kontrolera i kierownika jednostki 
kontrolowanej), a także wystąpień pokon-
trolnych (podpisywanych przez właści-
wych kierowników jednostek organiza-
cyjnych NIK, w tym dyrektorów dele-
gatur)52. Wzmocniono kryteria stawiane 
kontrolerom, mające zapewnić ich nieza-
leżność w procesie kontrolnym. Ustawowo 
nałożono na nich obowiązek należytego, 
bezstronnego i obiektywnego wykony-
wania zadań, a także zasadę apolitycz-
ności. Zabroniono wykonywania zajęć, 
które mogłyby wywoływać podejrzenie 
o stronniczość lub interesowność. Trudniej 
było również uzyskać mianowanie na sta-
nowisko kontrolerskie, które uzależnio-
no od odbycia aplikacji kontrolerskiej, 
zakończonej złożeniem egzaminu z wy-
nikiem pozytywnym przed komisją egza-
minacyjną powołaną przez prezesa NIK. 
Niezależnie od tego, w związku z wejściem 
w życie nowej ustawy o NIK, wszyscy 
kontrolerzy odbywali kilkudniowe szko-
lenia połączone z zajęciami praktycznymi. 
Wiązało się to z wyjazdami kilku osób, 

51 Dz.U. z 2017 r., poz. 524, ze zm.
52 W związku z przepisami ustawy z 22.1.2010 o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. nr 227 

poz. 1482, ze zm.), od 2.6.2012 sporządzane jest tylko wystąpienie pokontrolne (nie sporządza się protokołu 
kontroli).

liderów zmian, do Ośrodka Szkoleniowego 
Najwyszej Izby Kontroli w Goławicach. 
Natomiast zdecydowanie większa grupa 
odbyła takie kilkunastodniowe szkolenie 
w Gdańsku.

Informatyzacja była kolejnym wyzwa-
niem dla zespołu. W połowie lat dzie-
więćdziesiątych pracownicy uczestniczyli 
w tygodniowych szkoleniach, dotyczą-
cych obsługi komputerów. Dla niektó-
rych wciąż podstawą pracy był ołówek 
i pomoc maszynistki. 

Długi czas po pojawieniu się pierw-
szych komputerów, w użyciu nadal 
pozostawały jednak fioletowe kalki. 
Intensywnie wykorzystywano rów-
nież nożyczki i klej. Poszczególne akapity 
i całe fragmenty sporządzanych projek-
tów protokołów lub wystąpień, po wielu 
korektach i przeklejaniach, pocięte 
i posklejane, trafiały do maszynistek, 
które musiały przepisać tak stworzony 
tekst, a potem zweryfikować go z brud-
nopisem. Pracochłonność tego procesu 
była tak wielka, że do dwóch maszyni-
stek w delegaturze ustawiały się kolejki. 
W tej sytuacji nawiązanie dobrych relacji 
z komputerem było nieuchronne. 

W skład pierwszych zestawów, któ-
rymi dysponowała delegatura wchodził 
monitor z pionową szczeliną na dysk, 
klawiatura oraz hałaśliwa drukarka 
igłowa, a praca zapisywana była na dys-
kietce o  pojemości około 200  kB. 
Nie było to zbyt szybkie urządzenie, 
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ale pozwalało omijać kolejki do maszy-
nistek. Obecnie pracownicy wyposażeni 
są w pakiet „mobilnego kontrolera”, obej-
mujący nie tylko notebook z dostępem 
do Internetu i zasobów informacyjnych 
NIK, ale także telefon komórkowy, prze-
nośną drukarkę i skaner.

Równolegle z pozyskiwaniem sprzętu 
komputerowego wdrażano w NIK sys-
temy i aplikacje komputerowe. Dla NIK 
opracowany był system Pilot, służący 
m.in. celom planistycznym. Jednak jedną 
z pierwszych aplikacji bezpośrednio wy-
korzystywanych przez kontrolerów (po-
mijając edytory tekstu, arkusze kalku-
lacyjne czy aplikacje do obsługi poczty 
elektronicznej), był „Pomocnik kontrolera” 
(PK). Już przed 2003 r. posługiwano się 
arkuszami kalkulacyjnymi w celu losowe-
go wyboru dowodów do badania. Jednak 
prawdziwa rewolucja nastąpiła w kontroli 
wykonania budżetu państwa za 2002 r. 
To wtedy po raz pierwszy aplikację PK 
zastosowano na szeroką skalę. Wzbudzała 
ona z jednej strony zainteresowanie i na-
dzieję na usprawnienie pracy, z drugiej stro-
ny obawy. Również wśród pracowników 
jednostek kontrolowanych, którzy musieli 
być zapoznani z metodyką badania. Byli 
przekonani, skądinąd słusznie, że już nic 
się nie ukryje przed czujnym wzrokiem 
kontrolera. 

W części delegatur NIK inspektorzy 
samodzielnie prowadzili kontrole z wy-
korzystaniem „Pomocnika kontrolera”. 
Natomiast w szczecińskiej delegaturze 
przyjęto rozwiązanie, że doboru próby 
i ekstrapolacji wyników z wykorzysta-
niem aplikacji dokonywali wyspecjalizo-
wani kontrolerzy, a badania przeprowa-
dzali inspektorzy prowadzący czynności 

kontrol ne. W początkowym okresie wdra-
żania zastosowaniem aplikacji zajmował się 
obecny dyrektor Jarosław Staniszewski, na-
tomiast od kilku lat inspektorów wspoma-
ga kontroler Artur Matejko (obaj wchodzili 
w skład powołanego w delegaturze lokal-
nego Zespołu Wsparcia Informatycznego 
i Analitycznego Kontroli). Jeżeli wymagała 
tego sytuacja, pomocy udzielali również 
pozostali członkowie zespołu (kontrolerzy 
Tomasz Cyranka i Krzysztof Szczepaniak). 

Innym narzędziem wsparcia infor-
matycznego kontroli był ACL (Audit 
Command Language). Aplikacja wykorzy-
stywana była m.in. dla szczegółowej ana-
lizy mandatów karnych kredytowanych, 
tytułów wykonawczych lub w kontrolach 
czynności prowadzonych przez urzędy 
skarbowe.

Reforma administracyjna, wprowadzona 
w życie 1 stycznia 1999 r., spowodowała 
także zmiany dotyczące właściwości te-
rytorialnej delegatury. Od tego momentu 
przeprowadzała ona czynności kontrolne 
na terenie województwa zachodniopomor-
skiego, czyli dawnych województw kosza-
lińskiego i szczecińskiego. Jednocześnie 
dotychczasowy teren byłego wojewódz-
twa gorzowskiego został objęty kontrolami 
Delegatury NIK w Zielonej Górze. Równie 
ważne było przejęcie przez szczecińską 
jednostkę pracowników Delegatury NIK 
w Koszalinie. W latach 2000–2001 funk-
cjonowała ona jako Ośrodek Zamiejscowy 
Departamentu Kontroli Doraźnych NIK 
z siedzibą w Koszalinie. 

Następnie, od 1 stycznia 2002 r. została 
przekształcona w Oddział Zamiejscowy 
Delegatury NIK w Szczecinie, który osta-
tecznie zlikwidowano 31 grudnia 2003 r., 
a zatrudnieni tam kontrolerzy stali się 
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od 1 stycznia 2004 r. pracownikami szcze-
cińskiej delegatury53.

Coraz wyższe wymagania wymuszały 
stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
przez kontrolerów oraz poszukiwanie no-
wych pracowników. 

Na znaczeniu zyskiwało przeprowa-
dzanie otwartych zewnętrznych nabo-
rów. Potencjalni kandydaci do pracy 
w delegaturze musieli spełniać wyso-
kie kryteria, aby przejść do drugiego 
etapu naboru. Obejmował on spraw-
dzenie wiedzy (test wiedzy), predys-
pozycji kandydatów (test kompetencji) 
oraz znajomości języka. Pozytywne przej-
ście tego etapu pozwalało na odbycie roz-
mowy kwalifikacyjnej. Liczba zatrudnio-
nych kontrolerów54 w Delegaturze NIK 
w Szczecinie wzrosła z 25 (stan na 12 paź-
dziernika 1993 r.) do 31 (na 31 grudnia 
1999 r.), 40 (na 1 października 2004 r.55) 
i 41 (na dzień 18 listopada 2013 r.). Pod 
koniec 2018 r. w delegaturze pracowało 
37 kontrolerów. 

W zdecydowanej większości, odejścia 
kontrolerów były związane z osiągnięciem 
wieku emerytalnego, zaś w jednostkowych 
przypadkach z przejściem do innych dele-
gatur bądź centrali NIK, a także zewnętrz-
nych podmiotów, w tym europejskich; 
Żaneta Bołtromiuk-Nowak podjęła pracę 
w strukturach UE w Brukseli.

Dla  porównania, w  Delegaturze 
NIK w Koszalinie zatrudnionych było 

53 Ż. Bołtromiuk-Nowak, T. Wołos, op. cit., s. 141.
54 Z wyłączeniem kierownictwa delegatury.
55 Wpływ na stan zatrudnienia miało przejęcie kontrolerów zatrudnionych w Koszalinie Oddziale Zamiejsco-

wym Delegatury NIK w Szczecinie.
56 Stan na 31 grudnia 2018 r., z wyłączeniem trzech członków kierownictwa delegatury.

25 kontrolerów (wg stanu na 12 paździer-
nika 1993 r.), a 27 na koniec 1998 r. W ko-
lejnych latach ich liczba zmniejszała się 
(do 20 na koniec 1999 r. i 12 na koniec 
2003 r., tj. połączenia Delegatury NIK 
w Szczecinie i Oddziału Zamiejscowego 
w Koszalinie).

Delegatura współcześnie
W 2018 r. w Delegaturze Najwyższej 
Izby Kontroli w Szcze cinie było za-
trudnionych 37 kontrolerów56 i pięciu 
pracowników administracji. Rocznie 
inspektorzy przeprowadzają kontro-
le dotyczące ponad trzydziestu zagad-
nień, które obejmują około 110 jed-
nostek kontrolowanych (od 1996 r. 
przeprowadzili ponad 3380 kontroli, 
w ponad 971 tematach kontroli). W la-
tach 2008–2014 kilkakrotnie uczestni-
czyli również w kontrolach Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego. Dotyczyły 
one na przykład poświadczenia wiary-
godności za rok 2013 (DAS 2013) i sys-
temów Zarządzania i Kontroli Programu 
Operacyjnego Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (dwukrotnie uczestniczyła 
w nich wicedyrektor Karolina Wirszyc-
-Sitkowska).

Znacząco zwiększyła się po 1989 r. licz-
ba kontrolerów z wykształceniem praw-
niczym (z 3 w 1993 r. do 12 w 2018 r.) 
oraz  ekonomicznym (z  6 w  1993  r. 
do 13 w 2018 r.).
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Od początku obowiązywania ustawy 
z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli rośnie liczba kontroli koordy-
nowanych przez delegaturę. W latach 
1995–2004 delegatura zrealizowała osiem 
takich kontroli. Po 2004 r. (do 2013 r.), 
status kontroli koordynowanej miało rów-
nież osiem kontroli, a w ostatnim okresie 
(lata 2014–2018) dziewięć. Zakres badanej 
tematyki był bardzo szeroki i obrazował 
w większości problemy, z którymi borykało 
się państwo i region zachodniopomorski 
w okresie transformacji. 

Działalność merytoryczna delegatury 
była ściśle związana ze specyfiką lokal-
ną, na którą wpływ miały następujące 
czynniki: występowanie dużych przed-
siębiorstw przemysłowych, obszary zależ-
ne od gospodarki morskiej, rybołówstwa 
i rybactwa, znaczna liczba Państwowych 
Gospodarstw Rolnych, obszar nadgranicz-
ny i związane z tym problemy transgra-
niczne, a także pas nadmorski i funkcjonu-
jący tam przemysł portowy i turystyczny. 
Te wszystkie dziedziny życia gospodar-
czego uległy w nowej rzeczywistości go-
spodarczej dynamicznym przemianom, 
które wzbudzały także ogromne emo-
cje społeczne. Z 40 kontroli planowych, 
w których gospodarzem była szczecińska 
delegatura57, do 2014 r. przeprowadzono 
12 kontroli dotyczących gospodarki mor-
skiej, rybołówstwa lub rybactwa. 

Obecnie Delegatura Najwyższej Iz by 
Kon troli w Szczecinie kontrolami obej-
muje także takie zagadnienia jak: działal-
ność uzdrowisk, ochrona lub opieka nad 

57 Przeprowadzonych po wejściu w życie ustawy z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli, z wyłączeniem kon-
troli budżetowych.

zabytkami, funkcjonowanie świetlic lub 
młodzieżowych ośrodków wychowaw-
czych. Jak wspomniano, zakres tema-
tyki jest bardzo obszerny i z pewnością 
nie sposób dokonać ich gruntowniej anali-
zy w niniejszym artykule. Z tego powodu 
przytoczone zostaną wyniki 10 kontroli, 
które ukazują efekty pracy zespołu kon-
trolerskiego.

Działalność kontrolna
Obszarem, który  generował proble-
my gospodarcze i społeczne był proces 
przekształceń przemysłu stoczniowego, 
w tym stoczni remontowych. Delegatura 
zajmowała się nim dwa razy (w 1997 r. 
i 2004 r.). W obu przypadkach wykazy-
wano brak koncepcji przemian struktu-
ralnych ze strony rządu, złe zarządzanie, 
przeprowadzanie remontów statków 
po zaniżonych cenach, zawieranie nie-
korzystnych umów z kontrahentami za-
granicznymi, a także bałagan kompeten-
cyjny, które w znaczącym stopniu przy-
czyniły się do kryzysu, w jakim znalazły 
się polskie stocznie po przełomie 1989 r. 
Należy także zaznaczyć, że ośrodki zarzą-
dzające tą częścią gospodarki nie przyj-
mowały zaleceń NIK, powtarzając błędy. 
Doprowadzono w ten sposób do faktycz-
nego załamania się tej dziedziny gospo-
darki w Polsce. Najwyższa Izba Kontroli 
szczególnie krytycznie oceniła jakość 
zarządzania stoczniami remontowymi. 
Jak wspomniano, musiały one uporać 
się z utratą dotychczasowych rynków 
oraz, związanym z  tym, nadmiarem 
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mocy produkcyjnych. Sytuację powyż-
szą komplikowało niedostateczne przy-
gotowanie merytoryczne kadr zarządza-
jących, które podejmowanymi decyzjami 
przyczyniały się do pogorszenia rentow-
ności przedsiębiorstw. Izba wskazywała, 
iż często, już w momencie podpisywania 
kontraktu, jego postanowienia były nieko-
rzystne dla stoczni. Jako przykład wymie-
niono realizowany przez Morską Stocznię 
Remontową S.A. w Świnoujściu kontrakt 
na remont i przebudowę statku „Bellona” 
dla armatora szwedzkiego. W jego wyniku 
poniesiono stratę w wysokości 6,7 mln zł. 
Była ona przede wszystkim rezultatem 
nieokreślenia w kontrakcie szczegółowego 
zakresu prac. Umożliwiło to armatoro-
wi wymuszanie na Stoczni wykonywania 
dodatkowych zleceń, po rażąco niskich 
cenach. Podobne nieprawidłowości doty-
czyły także innych kontraktów. Na zba-
danych 385 zleceń remontowych reali-
zowanych przez Stocznię w latach 1995 
i 1996 oraz za trzeci kwartał 1997 r. – 126 
(tj. 32,7%) było deficytowych, przyno-
sząc stratę łączną w wysokości 8,8 mln 
złotych. Podobne sytuacje występowały 
we wszystkich pozostałych stoczniach 
remontowych58.

Rybołówstwo i rybactwo

Zespół kontrolny delegatury zaangażo-
wał się również w zagadnienia dotyczą-
ce funkcjonowania obszarów zależnych 
od rybołówstwa i rybactwa. Koordynatorzy 

58 Informacja�o�wynikach�kontroli�przekształceń�własnościowych�w�morskich�stoczniach�remontowych,�z 21.11.1998 r.; 
Informacja�o�wynikach�kontroli�przekształceń�własnościowych�w�morskich�stoczniach�remontowych, z grudnia 2004 r. 

59 Kontrole nr: P/00/171, P/02/160, P/03/167, P/03/168, P/04/170, P/05/151, P/06/151, P/07/158, 
P/10/170, P/12/171 oraz P/14/113.

kontroli (dyrektor Jarosław Staniszewski, 
wicedyrektor Karolina Wirszyc-Sitkowska) 
uczestniczyli w posiedzeniach Komitetu 
Monitorującego Program Operacyjny 
„Zrównoważony rozwój sektora rybo-
łówstwa i nadbrzeżnych obszarów ry-
backich 2007–2013”. Ponadto delegatu-
ra przeprowadziła 11 kontroli w tym za-
kresie59. W okresie transformacji obszary 
te musiały stawić czoła dokonującym się 
zmianom. W związku z realizacją progra-
mów dofinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej, w latach 2004–2013 Polska 
otrzymała jedne z największych środków 
na stworzenie nowoczesnego i konkuren-
cyjnego sektora rybackiego, rybołówstwa 
morskiego oraz na rozwój lokalny (łącznie 
ponad 1100 mln euro). Kolejne 531 mln 
euro przyznano na realizację Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (na lata 
2014–2020). Przystąpienie do wspólnej 
polityki rybołówstwa UE przyniosło roz-
winięte infrastrukturalnie, gospodarczo 
i turystycznie tereny nadmorskie, jednak 
również znaczne ograniczenie się floty ry-
backiej, która składała się głównie z jedno-
stek starych i o niewielkich rozmiarach. 
W okresie ostatnich 27 lat zmniejszenie do-
tyczyło zarówno liczby statków, jak i zdol-
ności połowowej. Zbyt duża liczba jed-
nostek w stosunku do wielkości zasobów 
Morza Bałtyckiego powodowała jego nad-
mierną eksploatację. Od czasu przystąpie-
nia do UE liczba statków rybackich zmalała 
o około 36%. Przeprowadzone kontrole 
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wykazały, że 1 maja 2004 r. polskie rybo-
łówstwo morskie nie było w pełni przy-
gotowane do wypełniania założeń i celów 
wspólnej polityki rybackiej. Stwierdzono, 
że sposób wyboru statków do złomowania 
nie gwarantował likwidacji najstarszych 
i najbardziej wyeksploatowanych jedno-
stek. Negatywnie oceniono niewykorzy-
stanie wsparcia finansowego na budowę 
nowych statków, które wygasło z końcem 
2004 r. Przyczyniło się do tego niewyda-
nie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi rozporządzenia określającego wzór 
umowy o przyznanie dofinansowania 
(opublikowane dopiero w styczniu 2005 r., 
gdy tymczasem pomoc dostępna była tylko 
do końca 2004 r.)60. W latach 2002–2006 
niedostosowano również centrów pierw-
szej sprzedaży ryb do potrzeb rybaków. 
Wykonane adaptacje budynków nie po-
zwoliły na rozpoczęcie ich użytkowania 
w planowanym terminie, a część zakupio-
nego wyposażenia była bezużyteczna61. 
NIK wykazała również problemy w funk-
cjonowaniu Lokalnych Grup Rybackich. 
Ich źródłem było m.in. to, że rozpoczę-
ły one działalność dopiero po upływie 
4 lat od początku okresu programowania 
2007–2013 oraz po ponad 2 latach od wej-
ścia w życie ustawy o wspieraniu sekto-
ra rybackiego. Ponadto ich rola sprowa-
dzała się jedynie do wyboru wniosków, 

60 Informacja�o�wynikach�kontroli�przygotowania�polskiego�rybołówstwa�morskiego�do�integracji�z�Unią�Euro-
pejską (P/04/170 z 30.12.2004) oraz Informacja�o�wynikach�kontroli�wykorzystania�środków�wspólnotowych�
z�Finansowego�Instrumentu�Wspierania�Rybołówstwa�(FIWR)�na�restrukturyzację�rybołówstwa�morskiego 
(P/05/151), z 29.6.2006.

61 Informacja�o�wynikach�kontroli�tworzenia�i�funkcjonowania,�współfinansowanych�z�budżetu�Unii�Europejskiej,�
lokalnych�centrów�pierwszej�sprzedaży�ryb�w�latach�2002�–�wrzesień�2006 (P/06/151), z 2.7.2007 r.

62 Informacja�o�wynikach�kontroli�wykonywania�Lokalnych�Strategii�Rozwoju�Obszarów�Rybackich (P/14/113), 
z 15.4.2015.

a następnie sporządzania list rankingo-
wych, ponieważ przyznawanie i rozliczanie 
pomocy należało do kompetencji samorzą-
dów województw. Wyniki kontroli funk-
cjonowania Lokalnych Grup Rybackich 
oraz sformułowane wnioski zostały wyko-
rzystane w kolejnym programie unijnym 
na lata 2014–202062. 

Znaczące obszary terenów rolniczych 
warunkowały kontrole dotyczące pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej. Po zmia-
nach jakie nastąpiły po 1989 r., ich liczba 
zmniejszyła się, zmienił się też ich cha-
rakter. Z czasem na znaczeniu zyskiwały 
kontrole dotyczące przekształceń własno-
ściowych, zagadnień związanych z ochroną 
środowiska, przeciwdziałania eutrofiza-
cji czy bezpieczeństwa żywności. W jed-
nej z ostatnich koordynowanych kontroli 
delegatura zbadała sprzedaż nierucho-
mości rolnych Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa przez Oddziały Terenowe 
Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) 
w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. 
Wyniki kontroli wykazały, że głównym 
mechanizmem przejęcia przez cudzoziem-
ców praw do gruntów rolnych w Polsce 
było nabycie udziałów w spółkach z kapi-
tałem polskim, do których należała ziemia. 
Na tę czynność cudzoziemcy nie musie-
li mieć zezwolenia Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Wszystkie transakcje 
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odbywały się legalnie, na prywatnopraw-
nym rynku obrotu gruntami. Spółki kon-
trolowane przez obcy kapitał nie miały 
obowiązku przekazywania do rejestrów 
sądowych informacji o posiadanych grun-
tach rolnych. Z tego powodu KRS nie prze-
kazywał do MSW danych niezbędnych 
do ewidencjonowania transakcji z udzia-
łem cudzoziemców. Luka w przepisach 
spowodowała, że Ministerstwo nie miało 
pełnych danych dotyczących rzeczywi-
stej wielkości nabytej przez cudzoziem-
ców ziemi. NIK w toku kontroli ustali-
ła, że w latach 2011–2012 cudzoziemcy 
przejęli w ten sposób w województwie 
dolnośląskim i województwie zachod-
niopomorskim co najmniej 6 156,8 ha 
gruntów. Skutkowało to minimum trzy-
krotnym zaniżeniem nabytej powierzch-
ni, wykazywanej w rejestrach prowadzo-
nych przez MSZ. NIK stwierdziła rów-
nież, że ANR nierzetelnie wykonywała 
zadania dotyczące poprawy struktury ob-
szarowej gospodarstw rolnych. Oddziały 
ANR nie znały tej struktury w poszcze-
gólnych gminach, chociaż należało ją brać 
pod uwagę przy sprzedaży nieruchomości. 
Agencja nie monitorowała również wy-
stępujących na rynku wtórnym procesów 
koncentracji gruntów. NIK sformułowa-
ła wniosek o zmianę prawa (skierowany 
do Ministra Spraw Wewnętrznych), w celu 
zapewnienia pozyskiwania pełnej informa-
cji o obejmowanych udziałach lub akcjach 
przez cudzoziemców, w spółkach będą-
cych właścicielami lub użytkownikami 

63 Informacja�o�wynikach�kontroli�sprzedaży�nieruchomości�rolnych�Zasobu�Własności�Rolnej�Skarbu�Państwa�przez�
Oddziały�Terenowe�Agencji�Nieruchomości�Rolnych�w�Szczecinie,�Warszawie�i�Wrocławiu�(P/13/195),�z 14.1.2014.

64 Dz.U. z 2016 r. poz. 2175.

wieczystymi nieruchomości rolnych63. 
Wniosek został zrealizowany w wyniku 
uchwalenia ustawy z 2 grudnia 2016 r. 
o zmianie ustawy o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców oraz niektó-
rych innych ustaw64.

Zarządzanie w gminach nadmorskich

Dużą rolę delegatura przywiązywa-
ła do spraw związanych z działalnością 
organów administracji w gminach nad-
morskich, które są newralgicznym miej-
scem dla funkcjonującej tutaj turystyki. 
Na szczególną uwagę zasługuje kontro-
la dotycząca planowania przestrzennego 
w obszarze pasa przybrzeżnego, w któ-
rej NIK wykazała chaos kompetencyjny, 
jaki panował pomiędzy organami admi-
nistrującymi tę dziedzinę. Doprowadził 
on do tego, że administracja utraciła kon-
trolę nad inwestycjami przeprowadza-
nymi na tym terenie. Wręcz wykazano, 
że niektóre starostwa naruszały ustawowe 
obowiązki w zakresie uzgodnień i poro-
zumień z właściwymi organami admini-
stracji morskiej, sankcjonując w ten spo-
sób powstawanie samowoli budowlanych 
w pasie nadbrzeżnym. Kontrolerzy wska-
zywali, że około 80% powierzchni pasa 
nadbrzeżnego nie było objęte miejsco-
wymi planami zagospodarowania prze-
strzennego. Powodowało to, że zagospo-
darowanie tego obszaru odbywało się na 
podstawie indywidulanych decyzji o wa-
runkach zabudowy, które w znacznej licz-
bie nie były konsultowane z właściwym 
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urzędem morskim. NIK wykazała także 
niewystarczające działania powiatowych 
inspektorów nadzoru budowlanego, którzy 
nie uwzględniali w realizowanych kon-
trolach możliwości wystąpienia samowoli 
budowlanych. Równie istotne były wnio-
ski dotyczące problematyki gospodaro-
wania majątkiem gmin nadmorskich. 
Kontrolerzy szczecińskiej delegatury 
stwierdzili, że w znacznej części samo-
rządy straciły nad nim kontrolę, narażając 
na pomniejszenie ich dochodów. Ważne 
były również ustalenia, że organy wyko-
nawcze gmin nie określiły jasnych zasad 
udostępnienia nieruchomości w sezonie 
letnim, pomimo tego że spoczywał na nich 
taki obowiązek ustawowy. W ocenie NIK, 
taki stan umożliwiał występowanie me-
chanizmów korupcjogennych. W wyni-
ku kontroli Izba skierowało do Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa wnioski 
de lega ferenda, których wprowadzenie 
powinno w znacznych stopniu ograniczyć 
negatywne zjawiska65.

Z turystyką była także związana kon-
trola spełniania wymogów określonych 
dla uzdrowisk. Wykazano w niej, że żadna 
z kontrolowanych miejscowości nie speł-
niała ich w całości. Najwyższa Izba Kontroli 
wskazywała, że wielu polskim uzdrowi-
skom grozi utrata tego statusu. W wyniku 
kontroli ustalono, że w 10 (z 11 badanych) 
przekroczono dopuszczalne normy hałasu. 
Badania jakości powietrza były przeprowa-
dzane nierzetelnie i nie odzwierciedlały 
rzeczywistego poziomu zanieczyszczeń. 

65 Informacja o wynikach kontroli Nadzór�nad�inwestycjami�w�pasie�nadbrzeżnym�nadmorskich�miejscowości�
turystycznych z 2.2.2016.

66 Informacja z kontroli Spełnianie�wymogów�określonych�dla�uzdrowisk z 29.12.2016.

Zastrzeżenia zostały zgłoszone rów-
nież w odniesieniu do decyzji podejmo-
wanych przez gminy, które nie uchwalały 
lub nie aktualizowały planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Z tego powodu 
w jednym uzdrowisku, wbrew ustawowym 
zakazom, wybudowano sklep wielkopo-
wierzchniowy, parking, domy jednorodzin-
ne i turystyczne. Wykazano także bierność 
Ministra Zdrowia, który nie monitorował 
zachowania warunków leczniczych i środo-
wiskowych, od spełnienia których jest uza-
leżnione przyznanie statusu uzdrowiska. 
W wyniku kontroli skierowano, głównie 
do Ministra Zdrowia, wnioski o podjęcie 
działań legislacyjnych, które uniemożliwi-
łyby występowanie podobnych nieprawi-
dłowości w przyszłości66.

Równie intersujące były wyniki kontroli 
dotyczącej kształtowania cen i usług za do-
starczanie wody i odprowadzanie ścieków. 
Najwyższa Izba Kontroli wykazała w niej, 
że rola gmin, które były jednocześnie wła-
ścicielem przedsiębiorstwa dostarczające-
go wodę, regulatorem cen oraz przedsta-
wicielem konsumentów, spowodowała, 
że stan ten był niekorzystny dla odbiorców. 
W trakcie kontroli wykazano, że w ciągu 
pięciu lat podniosły one ceny od 18% 
do 42%, przy czym nie było to uzasad-
nione ekonomicznie. Kontrolerzy wyka-
zali także, że wypracowany w ten sposób 
zysk często przeznaczano na cele niezwią-
zane z działalnością statutową przedsię-
biorstwa, np. finansowano z niego gminny 
klub sportowy. Kontrolerzy stwierdzili 
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także, że władze samorządowe nie przy-
wiązywały należytej wagi do właściwego 
ustalania cen wody i ścieków. Efektem 
tego część samorządów zatwierdzała, 
bez zastosowania procedury weryfika-
cji, cenniki opracowywane przez przed-
siębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. 
Izba wskazała także, że taki stan, wobec 
pogarszania się kondycji finansowej części 
gmin, umożliwia „łatanie” deficytu budże-
towego dochodami powstałymi z wyso-
kich cen wody, za które płacą mieszkańcy. 
Wykazano także, że słabość mechanizmów 
kontroli zarządczej, dowolność działania 
oraz brak wymaganej jawności działania 
umożliwiają występowanie mechanizmów 
korupcjogennych. W wyniku tej kontroli 
NIK skierowała wnioski o podjęcie dzia-
łań legislacyjnych, głównie do Ministra 
Infrastruktury, w celu określenia limi-
tu marży oraz wprowadzenia wymogu 
uwzględniania przez przedsiębiorstwa 
w przychodach kolejnego roku nadwy-
żek osiągniętych zysków. Wymiernym 
wynikiem kontroli było stworzenie nie-
zależnego regulatora, który nadzoruje ceny 
dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków w gminach67.

Pozostała działalność
W działalności kontrolnej delegatura wy-
korzystywała wszystkie przewidziane 
ustawą o NIK możliwości przygotowania, 
przeprowadzenia i opracowania wyników 
kontroli. W 2014 r. nawiązała współpra-
cę z Prokuraturą Okręgową w Szczecinie. 
Ważnym celem podjętych działań, obok 

67 Informacja o wynikach kontroli Kształtowanie�cen�usług�za�dostarczanie�wody�i�odprowadzanie�ścieków 
z 6.6.2016. 

bieżącej współpracy i wymiany doświad-
czeń, było zapewnienie najwyższej jakości 
merytorycznej zawiadomień o uzasadnio-
nym podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa. Koordynatorem podjętej współpra-
cy została doradca Małgorzata Jabłońska. 
Była ona również jednym z opiekunów apli-
kantów Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury. 

Od 2014 r., w celu lepszego przygoto-
wania się do kontroli lub podsumowania 
jej wyników, zaczęto również wykorzy-
stywać panele ekspertów. Jeden z nich 
dotyczył realizacji Lokalnych Strategii 
Rozwoju Obszarów Rybackich. Kolejny, 
w lipcu 2017 r., został poświęcony funk-
cjonowaniu młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych. 

Upowszechnianie  
efektów pracy Izby
Delegatura aktywnie działa również 
na polu publikacji i upowszechniania in-
formacji o wynikach kontroli. Wyznaczone 
zostały osoby pełniące funkcję nieetato-
wego rzecznika prasowego. Początkowo 
pełnił ją doradca Zdzisław Marcuch, na-
stępnie kontrolerka Iwona Gołębiewska, 
a po niej wicedyrektor Karolina Wirszyc- 
-Sitkowska. Obecnie funkcję tę wyko-
nuje doradca Leszek Chwat. Efektem 
ich działań był znaczący wzrost w me-
diach informacji o prowadzonych kon-
trolach. Działalność rzeczników wykra-
czała poza delegaturę. Byli oni jednymi 
z głównych ekspertów audycji radiowych, 
dotyczących np. kształtowania cen usług 
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za dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków czy funkcjonowania uzdrowisk.

Kontrolerzy prezentowali również wy-
niki kontroli na seminariach i konferen-
cjach, często współorganizowanych przez 
delegaturę. W lutym 2014 r. w Zachodnio-
pomorskim Urzędzie Wojewódzkim dy-
rektor Jarosław Staniszewski i doradca 
Igor Steinmetz dyskutowali z przedsta-
wicielami administracji o tym, jak po-
prawić funkcjonowanie schronisk oraz 
opiekę gmin nad bezdomnymi zwie-
rzętami. Z kolei w czerwcu 2016 r. ko-
ordynatorzy kontroli Adam Borowski 
i  Ra dosław Kropiowski omówili na 
kon ferencji zorganizowanej wspólnie 
z  Wo jewodą Zachodniopomorskim 
i Zachod nio pomorskim Wojewódzkim 
Kon ser wato rem Zabytków wyniki 
kontroli dotyczącej ochrony i opieki 
nad zabytkami. Delegatura, wspólnie 

z Za chodniopomorskim Uniwersytetem 
Te ch no logicznym, w październiku 2016 r., 
była organizatorem VI międzynarodowej 
konferencji naukowej z cyklu Fenomeny 
Pogranicza „Rola planowania przestrzenne-
go w zrównoważonym rozwoju”. Inspiracją 
były m.in. wyniki kontroli nadzoru nad in-
westycjami w pasie nadbrzeżnym nad-
morskich miejscowości turystycznych. 
Wykorzystano wówczas efekty pracy 
Zespołu problemowego do przeprowa-
dzenia analizy wyników kontroli z zakre-
su planowania i zagospodarowania prze-
strzennego (powołanego przez Prezesa 
NIK, w skład którego wchodził dyrek-
tor Jarosław Staniszewski). Na zaprosze-
nie wojewody zachodniopomorskiego, 
w lutym 2017 r., kierownictwo delegatury 
zaprezentowało wyniki tej kontroli pod-
czas spotkania ze starostami wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Kontrolerzy 
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Konferencja „Planowanie wieloletnie – efektywność zadań publicznych – Benchmarking”; na pierw-
szym planie od lewej: Jarosław Staniszewski, dyrektor Delegatury NIK w Szczecinie, Wiesław 
Karliński, wicedyrektor Departamentu Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego NIK, Karolina 
Wirszyc-Sitkowska, wicedyrektor Delegatury NIK w Szczecinie; w głębi trzeci od lewej prezes Naj-
wyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, Szczecin, marzec 2015 r.
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(Ja ro sław Staniszewski, Karolina Wirszyc- 
-Sitkowska, Sylwia Krawczyk i Bogumiła 
Mędrzak) wzięli również udział w dys-
kusji podczas posiedzenia Podzespołu 
ds. uzdrowisk w Ministerstwie Zdro-
wia, działającego w ramach Zespołu 
Trój stronnego (został on powołany przez 
Ministra Zdrowia w związku z wynikami 
kontroli NIK).

Obok prezentacji wyników prowadzo-
nych kontroli na posiedzeniach komisji 
sejmowych i senackich, delegatura za-
angażowała się we współpracę z zachod-
niopomorskimi ośrodkami naukowymi. 
Efektem, oprócz wspomnianej wyżej 
współorganizacji konferencji dotyczącej 
planowania przestrzennego, był aktywny 
współudział w konferencjach organizo-
wanych przez Uniwersytet Szczeciński. 
Począwszy od kwietnia 2014 r., Najwyższa 
Izba Kontroli corocznie uczestniczy w kon-
ferencjach naukowych „Pla nowanie wie-
loletnie – efektywność zadań publicz-
nych – Benchmarking”, organizowanych 
przez prof. dr hab. Teresę Lubińską, kie-
rownika Katedry Finansów Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uni wer-
sytetu Szczecińskiego. Na konferencjach 
prezentowane są informacje o działalno-
ści NIK. 

Przykładowo, prezes NIK Krzysztof 
Kwiatkowski w 2015 r. omówił realiza-
cję inwestycji oraz przygotowanie insty-
tucji rządowych i samorządowych do wy-
korzystania przyznanych środków unij-
nych, a w 2016 r. wiceprezes NIK Wojciech 
Kutyła rolę zamówień publicznych w ab-
sorpcji środków UE. 

Kontrolerzy są również stałymi uczest-
nikami paneli w ramach kolejnych edycji 
Forum Samorządowego, organizowanego 

na Wydziale Zarządzania i Ekono miki 
Usług Uniwersytetu Szcze cińskiego. 
Uczestnicy konferencji wysoko oce-
niali jakość materiałów publikowanych 
przez NIK. 

Po godzinach
Życie delegatury nie ogranicza się do pro-
wadzenia kontroli. Do tradycji należą spo-
tkania z byłymi pracownikami, którzy ko-
rzystają z uroków życia na emeryturze. 
Zostały zapoczątkowane przez dyrektor 
Lucynę Tazbir. Zaangażowanie i otwartość 
na ludzi doradcy Jerzego Wasilewskiego, 
szefa komisji socjalnej, sprzyja organi-
zacji takich spotkań i wspólnym wspo-
mnieniom. Wraz z Jadwigą Grzywacz 
jest on łącznikiem pomiędzy obecnymi 
i byłymi pracownikami Delegatur NIK 
w Szczecinie i w Koszalinie. 

Przynajmniej raz w roku organizowane 
są kilkudniowe szkolenia dla wszystkich 
pracowników. Oprócz konkretnej wie-
dzy, dają szansę na rozwój współpracy 
i lepszej komunikacji między członkami 
zespołu. Na długo zostanie zapamiętany 
wyjazd do Barlinka w 2011 r., gdzie spo-
tkali się pracownicy dwóch Delegatur 
NIK: z Zielonej Góry i Szczecina. Istotna 
była realizacja przewidzianych szkoleń, 
ale równie ważny mecz piłkarski, po-
między FC Bachusami (zdobywcami 
szóstego miejsca w I turnieju o Puchar 
Prezesa NIK w Halowej Piłce Nożnej), 
a GryfNIK-ami. 

Przygoda delegatury z piłką nożną trwała 
przez kolejne lata. W pierwszym (w któ-
rym uczestniczyła) turnieju o Puchar 
Prezesa NIK w Halowej Piłce Nożnej 
(w 2012 r.), drużyna GryfNIK-ów za-
jęła piąte miejsce, a doradca Wiesław 
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Chabraszewski zdobył największą licz-
bę goli (osiem). Jest on również uczest-
nikiem wielu innych cyklicznych imprez 
sportowych. Wielokrotnie stawał na po-
dium Ogólnopolskich Letnich Spartakiad 
Prawników (w latach 2005–2018) oraz 

Polski Masters w lekkiej atletyce i pięcio-
boju klasycznym. 

Od wielu lat ze sportem związany jest 
kontroler Maciej Mikulski. Od 1992 r. po-
święca się piłce nożnej. Początkowo jako za-
wodnik, a od 2004 r. jako trener (od 2007 r. 
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X Rajd Górski NIK, Bieszczady – trasa na Tarnicę; od prawej: Arkadiusz Pawlik, Delegatura NIK 
w Kielcach, Iwona Gołębiewska, Delegatura NIK w Szczecinie, Paweł Potempski, Delegatura NIK 
we Wrocławiu, 3-7 września 2008 r.
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Pracownicy delegatury podczas pobytu szkoleniowo-integracyjnego w Barlinku; w pierwszym rzę-
dzie: wicedyrektor Karolina Wirszyc-Sitkowska, (czwarta od lewej), dyrektor Jarosław Staniszew-
ski (stoi, siódmy od lewej), wicedyrektor Ryszard Pelczar (drugi od lewej), 13-15 czerwca 2011 r.
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jako pracownik NIK). Posiadane upraw-
nienia (dyplom trenera II klasy, UEFA B, 
a od 2016 r. UEFA A), z powodzeniem 
wykorzystuje w działalności szkoleniowej, 
jako trener piłkarskiego Klubu Sportowego 
Gryf Polanów. 

Sport jest również pasją życiową dy-
rektora Jarosława Staniszewskiego. Od 
kilku lat specjalizuje się w jeździe szyb kiej 
na rolkach. Jest wielokrotnym uczest-
nikiem ogólnopolskich półmaratonów 
i maratonów w rolkarstwie szybkim 
(w tym w ramach Pucharu Polski), sta-
wał również na najwyższym podium. 
Pasję sportową godzi ze śpiewem chó-
ralnym. Razem z Chórem Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szcze-
cinie zdobył w kwietniu 2018 r. złoty 

dyplom podczas 8. Międzynarodowego 
Festiwalu Chóralnego „Kaunas Cantat” 
w Kownie. 

Pasje artystyczne i turystyczne z sukce-
sem łączył i łączy na emeryturze doradca 
Bogdan Maślak. Jest zagorzałym piechu-
rem, wielokrotnym uczestnikiem Rajdów 
Górskich NIK, a także pasjonatem rowe-
rowych wypadów na pogranicze. Znany 
jest też jako autor delegaturowych anegdot, 
zbiorów wierszy i limeryków. 

Z kolei Marzenę Guzierowicz, w zasa-
dzie „od zawsze” fascynują tańce standar-
dowe, karaibskie i latynoamerykańskie. 
Udostępnione pracownikom NIK w 2010 r. 
karty wstępu na zajęcia sportowo-rekre-
acyjne były dla niej impulsem do powrotu, 
po latach przerwy, do aktywnego realizo-
wania pasji. 

Pasją emerytowanego kontrolera Tade-
usza Jaworskiego jest natomiast nadal 
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Wrotkarska Majówka na Torze „Poznań”, Jaro-
sław Staniszewski, dyrektor delegatury poko-
nuje dystans 20 km, 3 ma ja 2017 r.
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XXVII Ogólnopolska Letnia Spartakiada Praw-
ników w Szczecinie, Wiesław Chabraszewski  
na dystansie 200 m, 7-11 września 2016 r.
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turystyka, przede wszystkim górska. Od 
naj młodszych lat wędrował po górskich 
szlakach. Uczestniczył w 13 (z 16) Raj-
dach Górskich NIK. Brał również udział 
we wszystkich rajdach „Łaziorów górskich 
NIK”, organizowanych od 2015 r.; zdo-
był Gerlach, Rysy i Krywań. W zaciszu 
domowym z powodzeniem zajmuje się 
renowacją starych mebli. 

Od wczesnych lat 60. ubiegłego wieku 
przy delegaturze funkcjonowało koło fi-
latelistów Polskiego Związku Filatelistów. 
Założycielem i jego pierwszym przewod-
niczącym był kontroler Leonard Pisarski. 
Od 1984 r. funkcję tę pełnił wicedyrektor 
Rajmund Krok, a do najaktywniejszych 
członków należeli: Jadwiga Grzywacz, 
Józef Leśniewicz, Sławomir Brauła oraz 
Stanisław Dobrowolski. Początkowo koło 

zrzeszało ponad 20 członków, w latach 90.  
ich liczba przekroczyła 40 osób.

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli 
w Szczecinie funkcjonuje już siedem-
dziesiąt dwa lata. W tym okresie mu-
siała rozwiązywać wszystkie proble-
my, jakie dotykały także  innych in-
stytucji funkcjonujących w tej części 
Polski, które były tworzone od podstaw. 
Wyróżniało ją miejsce jakie zajmowała 
w systemie organów władzy w okresie 
PRL. Po 1989 r. miała za zadanie przy-
stosować się do funkcjonowania w nowej 
rzeczywistości politycznej, społecznej i go-
spodarczej. Dokonano tego bez przepro-
wadzania większych zmian kadrowych. 

Obecnie Delegatura NIK w Szcze cinie 
cieszy się opinią samodzielnej jednost-
ki, która oprócz kontroli o charakterze 
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Spotkanie wigilijne z byłymi pracownikami Delegatury NIK w Szczecinie; dyrektor Lucyna Tazbir (stoi 
w drugim rzędzie, czwarta od prawej), wicedyrektor Rajmund Krok (pierwszy od lewej), 11 grudnia 2002 r.
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regio nalnym, jest zdolna do koordynowania 
kontroli ogólnopolskich. Przeprowadzano 
je z wymiernym skutkiem, czego dowodzą 
zmiany legislacyjne, mające wpływ na po-
prawę funkcjonowania państwa, postu-
lowane przez delegaturę w następstwie 
prowadzonych kontroli. W związku z kon-
trolą sprzedaży nieruchomości rolnych, 
wprowadzono uregulowania prawne za-
pewniające pozyskiwanie pełnej informa-
cji o obejmowanych przez cudzoziemców 
udziałach lub akcjach. Z kolei powołanie 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
„Wody Polskie” realizowało wniosek 
wzmocnienia pozycji odbiorców usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych w dro-
dze utworzenia niezależnego regulatora 
rynku. Natomiast wyniki kontroli funkcjo-
nowania obszarów zależnych od rybołów-
stwa i rybactwa uwzględniono w progra-
mie unijnym „Rybactwo i Morze” na lata 
2014–2020.

JAROSŁAW STANISZEWSKI
dyrektor,
dr MARCIN STEFANIAK
doradca techniczny, historyk, 
Delegatura NIK w Szczecinie





Delegatura NIK w Warszawie
Warszawska jednostka kontrolna NIK może poszczycić się blisko stuletnim do-
świadczeniem. Powstała jako jedna z pierwszych okręgowych izb kontroli pań-
stwowej, obok kieleckiej i lwowskiej, już w 1920 roku. Na różnorodność po-
dejmowanych przez nią zagadnień miało wpływ usytuowanie w stolicy, przy 
jednoczesnym objęciu właściwością miejscową terenu kilku województw. Odpo-
wiedzią na różne problemy stolicy i województwa miało być w latach 60. XX wieku 
utworzenie dwóch odrębnych delegatur – dla m.st. Warszawy oraz województwa 
warszawskiego. Dzisiejsza delegatura prowadzi kontrole na Mazowszu, a specy-
fikę jej pracy niezmiennie określa największa aglomeracja w kraju. Ich wyniki 
wskazują zaś, że od międzywojnia niektóre problemy pozostały niezmienne.
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Stołeczne spojrzenie na problemy 
niezmienne od stulecia
ANDRZEJ PANASIUK

Początki OIKP w Warszawie
Artykuł przybliża dzieje delegatury NIK 
w Warszawie, funkcjonującej od czasu po-
wstania Najwyższej Izby Kontroli Państwa, 
przez prawie 100 lat jej istnienia. Oprócz 
danych typowo informacyjnych o jednost-
ce, przedstawia wybraną działalność kon-
trolną na tle zmieniającej się dynamicznie 
historii Polski.

Początki funkcjonowania kontroli pań-
stwowej były bardzo trudne, ze względu 
na sytuację społeczno-gospodarczą w ja-
kiej znalazła się Rzeczpospolita Polska 
po odzyskaniu w 1918 r. niepodległo-
ści. Jednak już w 1919 roku Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski dekretem po-
wołuje do życia Najwyższą Izbę Kontroli 
Państwa, powiązaną z Sejmem i podle-
gającą Naczelnikowi1. Takiego umiejsco-
wienia Najwyższej Izby Kontroli Państwa 

1 Dz.U. RP z 1919 r., nr 14, poz. 183. 
2 Dz.U. RP z 1921 r., nr 51, poz. 314.
3 E. Gołębiewski: Z�dziejów�Delegatury�NIK�w�Warszawie [w:]„Kontrola Państwowa” nr 3/2003 r., s. 176.

w strukturach administracji państwo-
wej nie zmienia uchwalona w 1921 roku 
Konstytucja marcowa2. Pozycja Izby i pod-
stawy prawne jej funkcjonowania pozostały 
niezmienione aż do 1939 roku.

Od samego początku NIKP posiadała 
strukturę zdecentralizowaną, bowiem 
oprócz centrali powstały również okrę-
gowe izby kontroli państwowej (OIKP). 
Jako  pierwsze, gdyż  już na  począt-
ku 1920 roku3, zostały utworzone izby 
w Warszawie, Kielcach i we Lwowie. Stru-
ktura organizacyjna OIKP była wzorowa-
na na organizacji departamentów w cen-
trali NIKP, a na ich czele stali prezesi 
powoływani na wniosek prezesa NIKP, 
po akceptacji Naczelnika Państwa. Pier-
wszym mianowanym prezesem OIKP 
w Warszawie został Józef Kuczyński. 
Funkcję sprawował niespełna miesiąc, 
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gdyż został powołany na stanowisko pod-
sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych. Dopiero kolejny powołany 
prezes Aleksander Hyżycki pełnił swoją 
funkcję przez dłuższy okres czasu.

Z pierwszych sprawozdań przygotowy-
wanych przez NIKP nasuwa się general-
ny wniosek, że pomimo usilnych starań 
nad zbudowaniem spójnego aparatu ad-
ministracji państwowej, pozostało jesz-
cze wiele do zrobienia. To w pierwszych 
latach po odzyskaniu niepodległości sys-
tematycznie kształtuje się administracja 
państwa, obejmująca zasięgiem wszystkie 
ziemie znajdujące się jeszcze do niedawna 

4 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za rok 1922, dostęp Archiwum Akt Nowych s. 1.

pod zaborami. Na to powolne kształtowa-
nie się struktur administracyjnych duży 
wpływ miały bardzo częste w latach 1919–
1923 przesilenia gabinetowe w rządzie. 
Co ciekawe, w pierwszych latach po od-
zyskaniu niepodległości żaden z gabinetów 
nie przetrwał pełnego roku budżetowego. 
Trudno było zatem mówić o jakimkolwiek 
perspektywicznym planowaniu rozwoju 
państwa. Każdy z ówczesnych gabinetów 
zajmował się jedynie załatwianiem najpil-
niejszych państwowych spraw. To wszyst-
ko, zdaniem NIK, doprowadziło do stop-
niowego pogorszenia się stanu finansów 
państwa4.
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Siedziba Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy ul. Krzywickiego 9.
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Właściwie w początkowym okresie 
nie istniała możliwość dokonywania na-
leżytej kontroli budżetu przez urzędni-
ków kontroli państwowej, gdyż ani jeden 
budżet nie został przez Sejm zatwierdzo-
ny. Projekty ustaw skarbowych dołączane 
do preliminarzy budżetowych pozostawa-
ły projektami, zaś zmiany dokonywane 
były często samoistnie przez poszczegól-
nych ministrów. Dlatego też NIKP po-
stulowała, że z punktu widzenia kontroli 
państwowej niezbędne jest opracowa-
nie planu polityki gospodarczej państwa 
oraz prowadzenie rachunkowości termi-
nowo i w sposób uporządkowany.

Rok 1922 r. był pierwszym, w któ-
rym kontrola państwowa objęła, z wy-
jątkiem Śląska, wszystkie ziemie Rzeczy-
po spolitej. Właśnie w tym okresie odbył 
się nabór pracowników do pracy, szcze-
gólnie w okręgowych izbach. Prowadzony 
nabór do pracy napotykał w owym czasie 
na spore trudności, szczególnie ze wzglę-
du na brak osób z odpowiednimi kwa-
lifikacjami. W związku ze specyfiką 
pracy urzędników kontroli państwowej 
oraz koniecznością właściwego zacho-
wania w jednostce kontrolowanej, ów-
czesny prezes NIK5 Jan Żarnowski wy-
słał pismo do prezesów OIK instruujące 
o potrzebie odpowiedniego zachowania: 
„Nie należy dalej nadawać sobie charak-
teru jakiegoś zwierzchniego organu, uży-
wać tonu mentorskiego i stawiać pytań 

5 Nazwa NIKP funkcjonowała tylko dwa lata, później na mocy Konstytucji marcowej z 1921 r. nazwa naczel-
nego organu kontroli została zmieniona na: Najwyższa Izba Kontroli. 

6 J. Janiak: Z�dziejów�Najwyższej�Izby�Kontroli [w:]„Kontrola Państwowa” nr 1/1968 r., s. 69.
7 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej, Część ogólna za okres 1936/37, egz. nr 101, dostęp Archi-

wum Akt Nowych, s. 10.

podchwytliwych, lub żądać wyjaśnień 
i informacji niestosownych i zbędnych 
dla danej sprawy. Należy pamiętać, że za-
daniem kontrolującego nie jest czynienie 
uwag, lecz ustalenie faktycznego stanu 
rzeczy”6.

W chwili tworzenia NIK przyzna-
no jej 1020 etatów, ale już w 1923 roku 
zmniejszono Izbie liczbę etatów do 956, 
zaś w 1924 roku, pod wpływem rządo-
wej polityki oszczędności, liczba eta-
tów zmniejszyła się do 612. Ostatecznie 
w pierwszej połowie lat trzydziestych 
zatrudnionych było 550-570 osób7. 
Zmniejszanie się obsady etatowej NIK 
i jej terenowych jednostek podyktowa-
ne było również trudnościami w nabo-
rze odpowiednich urzędników. Wynikały 
one również z niezbyt wysokiego uposa-
żenia urzędników kontroli państwowej; 
było porównywalne z wynagrodzeniem 
w innych jednostkach administracji pań-
stwowej. Jednak urzędnicy ci, podobnie 
jak to ma miejsce obecnie, nie mogli po-
dejmować dodatkowego zatrudnienia. 
Struktura stanowiskowa i zaszeregowania 
w OIK w Warszawie wyglądała następu-
jąco: prezes OIK czwarta grupa zaszere-
gowania, wiceprezes OIK piąta grupa, na-
czelnik wydziału piąta grupa, radca szósta 
grupa, referent siódma grupa, pomocnik 
referenta ósma grupa, rachmistrz dzie-
wiąta grupa, kancelista dziesiąta grupa 
zaszeregowania.
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Kolejnym poważnym organizacyjnym 
wyzwaniem było zapewnienie odpowied-
nich warunków lokalowych. Stanowiło 
to wielki problem, szczególnie w Kowlu, 
Kielcach i Poznaniu. Brak pomieszczeń 
nie pozwolił otworzyć izby kontroli w Kra-
kowie. W Warszawie siedziba Najwyż-
szej Izby Kontroli Państwo wej mieściła 
się w czterech różnych punktach mia-
sta: przy ulicy Żurawiej 44, Dani ło wi-
czowskiej 18, Złotej 22 i Marszał ko-
wskiej 61. W roku 1922 rząd przyjął plan 
polityki oszczędnościowej, w związku 
z tym również w obszarze związanym 
z kontrolą państwową pojawiły się real-
ne groźby likwidacji OIK. Pojawiające się 
w owym czasie w prasie pogłoski o ograni-
czeniu kompetencji NIK wpłynęły na na-
strój urzędników zatrudnionych w tere-
nie. Pogłoski te okazały się jak najbar-
dziej zasadne, gdyż na posiedzeniu Rady 
Ministrów 15 października 1923 roku rząd 
Wincentego Witosa przyjął opracowany 
bez udziału NIK projekt nowej ustawy 
o kontroli państwowej. Zaproponowano 
ograniczenie kompetencji NIK wyłącz-
nie do prowadzenia kontroli następczej 
i rachunkowej, sugerowano także zniesie-
nie izb okręgowych8. Ostatecznie jednak, 
na skutek wydarzeń politycznych, gabi-
net W. Witosa zmuszony został do ustą-
pienia, tym samym zaprzestano dalszych 
prac nad projektem. Jednakże kolejne ga-
binety nie poprzestały na poszukiwaniu 
oszczędności budżetowych, wprowadzając 

8 J. Janiak, op.cit., s. 65-66.
9 Dz. U. RP nr 4 poz. 28.
10 J. Janiak, op.cit., s. 68-69.
11 Dz.U. RP nr 21 poz. 164.

chociażby reformę walutową (gabinet 
Władysława Grabskiego, grudzień 1923 
– listopad 1925). Węzłowym problemem, 
którym zajęła się w owym czasie NIK, 
była realizacja ustawy sejmowej o napra-
wie skarbu państwa i reformie walutowej9, 
udzielająca premierowi Grabskiemu szcze-
gólnych pełnomocnictw w tym zakresie. 
Na mocy tej ustawy premier zwrócił się 
do NIK o wydanie opinii w sprawie pod-
jęcia przez rząd konkretnych oszczędno-
ści w celu uniknięcia deficytu budżeto-
wego. W związku z tym prezes NIK Jan 
Żarnowski zwrócił się do wszystkich izb 
okręgowych, w tym do Izby w Warszawie, 
o podjęcie stosownych badań dotyczących 
realizacji ustawy sejmowej10.

Właśnie w omawianym okresie toczy-
ła się również batalia o niezawisłość NIK 
jako organu niezależnego od rządu oraz 
o status prawny pracowników kontroli pań-
stwowej. Do początku 1925 r. mianowa-
nie pewnych kategorii pracowników NIK 
wymagało zgody prezesa Rady Ministrów, 
ponieważ ustawa o państwowej służbie 
cywilnej z 1922 roku11 nie uwzględniała 
odrębności NIK i jej organów terenowych, 
co było w sprzeczności z postanowieniami 
ustawy o kontroli państwowej. Jedynie 
dzięki wytrwałości i nieustępliwości pre-
zesa Jana Żarnowskiego doszło do stosow-
nych zmian, w wyniku których prezes NIK 
uzyskał wyłączne prawo do mianowania 
i odwoływania pracowników Izby. Ponadto 
nadzór nad nimi w zakresie wykonywanych 
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czynności służbowych został całkowicie 
przekazany Prezesowi NIK i Prezydentowi 
RP. Nie zakończyło to jednak walki o cał-
kowitą niezależność NIK od władzy wy-
konawczej12.

Od 1923 roku struktura organizacyj-
na Najwyższej Izby Kontroli wyglądała 
następująco:

 • Najwyższa Izba Kontroli złożona z czte-
rech merytorycznych departamentów 
oraz Wydziału Personalnego i Wydzia łu 
Rachuby Centralnej13;

 • sześć okręgowych izb kontroli z siedzi-
bami w Warszawie, Kielcach, Lwowie, 
Kowlu, Wilnie i Poznaniu.

Na czele Najwyższej Izby Kontroli i okrę-
gowych izb kontroli stali prezesi.

Od 1925 roku terenowe struktury or-
ganizacyjne uległy zmianie i wyglądały 
następująco: Okręgowa Izba Kontroli 
z siedzibą w Kowlu zmieniła siedzibę 
na Brześć nad Bugiem, ponadto utworzo-
no Izbę w Krakowie oraz rozpoczął swoją 
działalność Urząd Kontroli Państwowej 
w Katowicach. Pozostałe OIK działały 
w dotychczasowych siedzibach14.

Izba w Warszawie obejmowała właści-
wością miejscową tereny województw: 
warszawskiego, łódzkiego i białostoc-
kiego, a dodatkowo Dyrekcję Kolejową 
Warszawską. Ponadto mogła kontrolować 
znajdujące się na tym obszarze: zarządy 
leśne, koleje żelazne regionalne, urzę-
dy pocztowe i Dowództwo Okręgowe 
Korpusów Wojskowych.

12 J. Janiak: Z�dziejów�Najwyższej�Izby�Kontroli [w:]„Kontrola Państwowa” nr 1/1967 r., s. 72.
13 Wydział ten badał ogólne zamknięcie rachunków państwa oraz kontrolował rachunki Najwyższej Izby i Okrę-

gowych Izb Kontroli.
14 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za rok 1922, dostęp Archiwum Akt Nowych s. 4.
15 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za rok 1922, dostęp Archiwum Akt Nowych s. 5.

Każda z izb okręgowych miała do dys-
pozycji swój budżet i przykładowo OIK 
w Warszawie w 1922 roku dysponowa-
ła 264 238 657,00 marek polskich (mkp)
i był to największy budżet przyznany OIK. 
Budżet Naj wyższej Izby Kontroli wynosił 
598 727 701,82 mkp.

Ustawa o NIK wprowadzała zasadę kole-
gialności działania Izby zarówno na szcze-
blu centralnym, jak i na szczeblach okrę-
gowych. W związku z powyższym zostały 
powołane kolegia, które działały w centrali 
i przy OIK. Częstotliwość obrad Kolegium 
Najwyższej Izby Kontroli w roku 1922 
(24 posiedzenia) była prawie dwukrot-
nie większa niż Kolegium NIK w czasach 
nam współczesnych. Natomiast kolegia izb 
okręgowych odbyły aż 188 posiedzeń, głów-
nie było to podyktowane rozpatrywaniem 
odwołań od orzeczeń izb okręgowych15.

Kontrola  
po przewrocie majowym
Znaczenie kontroli państwowej poważ-
nie zmniejszyło się po dokonanym przez 
Marszałka Józefa Piłsudskiego przewro-
cie majowym. Okazało się, że nowy gabi-
net, który został utworzony z K. Bartlem 
na czele miał zupełnie inne podejście 
do roli NIK. Świadczyć o tym mogły cho-
ciażby wystąpienia posłów w parlamen-
cie, na przykład w jednym ze swoich wy-
stąpień poseł Rymar stwierdził: „… Wy, 
posłowie macie ministra, jego pociągajcie 
do odpowiedzialności, czy przed Trybunał 
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Stanu, czy do odpowiedzialności parlamen-
tarnej, czy wreszcie wnoście interpelacje, 
Ale wzywać go do tego, aby usunął niepo-
rządki w jednym czy drugim departamen-
cie, aby ukarał wskazane palcem przez nas 
i przez Najwyższą Izbę Kontroli nadużycia, 
zaniedbania itp., tego wołania Sejmu mini-
ster nie ma obowiązku ani prawa słuchać. 
Jest to wkraczanie kontrolerów w kompe-
tencje władzy wykonawczej…”16.

Na słabszą pozycję organów kontroli 
w państwie wpływ miało również uchwa-
lenie konstytucji kwietniowej w 1935 roku, 
dzięki której rosła pozycja Prezydenta RP 
kosztem innych organów administracji 
państwowej, w tym m. in. NIK.

Jak wynika ze sprawozdania z dzia-
łalności kontroli państwowej w latach 
1937–1938, stan osobowy pracowników 
NIK łącznie ze wszystkimi OIK 31 marca 
1938 roku wynosił 594 urzędników17. 
W tej liczbie znalazło się również 50 nowo 
zatrudnionych osób, które od września 
do października 1937 roku przechodziły 
specjalne kursy doszkalające. Kierował 
nimi wiceprezes NIK Z. Rugiewicz na 
wniosek ówczesnego prezesa NIK dra 
J. Krzemieńskiego18. Do zadań wicepre-
zesa Rugiewicza należało również okresowe 
lustrowanie działalności OIK.

Po klęsce wrześniowej 1939 r. w reak-
tywowanej na emigracji NIK nie przewi-
dywano struktur terenowych kontroli 
państwowej.

16 Sprawozdanie sten. z 298 posiedzenia Sejmu RP z 30.7.1926.
17 W 1935 r. zatrudnionych było 568 osób, zaś 1.4.1936 stan osobowy wynosił 570 osób.
18 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za okres 1937/38, część ogólna, dostęp Archiwum  

Akt Nowych s. 14.
19 F. Bujak: Rozwój�gospodarczy�Polski�w�krótkim�zarysie, Kraków 1925 r., s. 44.

Kontrole w latach 1920–1925
Starostwa

Pod względem administracyjnym Polska 
dzieliła się na 16 województw i miasto 
War szawę, województwa zaś na 227 powia-
tów i 27 627 gmin. Na województwo przy-
padało przeciętnie 24 tys. km2 powierzchni 
i 1 mln 650 tysięcy ludności, na powiat 
1400 km2 obszaru, który zamieszkiwało 
średnio 100 tys. ludzi. Na zachodzie po-
wiaty miały przeważnie po 800 km2 po-
wierzchni, natomiast na kresach wschod-
nich19 miały przeszło po 3 tys. km2.

Zgodnie z właściwością Okręgowa Izba 
Kontroli w Warszawie przeprowadziła 
kontrolę 51 starostw z terenu trzech woje-
wództw (warszawskiego, łódzkiego i biało-
stockiego). Objęto nią prawidłowość pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych i dokonywa-
nych rozrachunków z innymi jednostkami 
w okresie od 1920 do 1922 roku. Jak wyka-
zali urzędnicy prowadzący kontrolę, do naj-
częściej występujących nieprawidłowości 
należały te związane z prowadzeniem ksiąg 
rachunkowych oraz terminowym przygo-
towywaniem stosownych sprawozdań. 

Koleje żelazne

Prowadząc kontrole w latach 1920–1922 
w Okręgowych Dyrekcjach Kolejowych 
(ODK), urzędnicy kontroli państwowej 
często spotykali się z niechęcią i bra-
kiem współdziałania kontrolowanych. 
Doprowadziło to w końcu do interwencji 
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prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwo-
wej Jana Żarnowskiego u ministra kolei 
żelaznych.

W 1922 roku urzędnicy kontroli pań-
stwowej skontrolowali 476 kas kolejowych 
z ogólnej liczby 1777. Pracownicy OIK 
w Warszawie stwierdzili między innymi 
nieprawidłowości w rozchodach niektó-
rych kas oraz dzierżawienie nieruchomości 
kolejowych, bocznic kolejowych bez za-
warcia stosownych umów przez Dyrekcję 
Okręgową Kolei w Warszawie.

W 1922 roku okręgowe izby kontroli 
zbadały 127 umów na roboty budowla-
ne i ich wykonanie, zawartych przez dy-
rekcje kolejowe, na kwotę 223 milionów 
marek. Urzędnicy kontroli państwowej 
wskazali na ogólne uchybienia w dyrekcji 
warszawskiej polegające na niepobieraniu 
wadium, dowolnym zmienianiu terminu 
zakończenia robót oraz niepobieraniu na-
leżnych kar umownych. Nieprawidłowości 
podobne jak w tamtym okresie są wykry-
wane obecnie.

Kontrole izb okręgowych w regional-
nych dyrekcjach kolejowych przyczyniły 
się również do wprowadzenia ujednolico-
nego systemu premiowania pracowników:

 • pracowników administracji, za przebieg 
parowozów;

 • smarowników wagonów za oszczędne 
zużycie smarów;

 • rewidentów za zmniejszoną liczbę wa-
gonów odczepionych od pociągów do na-
prawy.

Znaczna część zakupów na potrzeby 
kolejowe od początku 1922 roku była 

20 E. Kwiatkowski: Postęp�gospodarczy�Polski, Warszawa 1928, Wyd. II, s.47.

dokonywana przez Centralne Biuro Za-
kupów PKP (CBZ), które zaczęło funkcjo-
nować na mocy tymczasowych przepisów 
wydanych przez Ministra Kolei Żelaznych 
14 grudnia 1921 roku. Pracowało w nim 
36 osób, których zadaniem było przepro-
wadzanie przetargów na zakup niezbęd-
nych materiałów dla kolei państwowych. 
W 1922 roku CBZ zawarło 896 umów 
na kwotę 25 297 437,244 mkp. Zamówień 
udzielano przeważnie po przeprowadzeniu 
przetargów, których w 1922 roku było 438. 
W większości przetargów w komisjach 
otwarcia ofert uczestniczyli delegaci odpo-
wiednich okręgowych izb kontroli. Mimo 
to, jak ustalili urzędnicy kontroli państwo-
wej, duży wolumen zakupów dokonywany 
był samodzielnie przez okręgowe dyrekcje 
kolejowe lub służby Ministerstwa Kolei 
Żelaznych. W wyniku takiego działania 
ponoszono straty finansowe, przykłado-
wo CBZ kupowało stal w cenie 271 mkp 
za tonę, gdy surowiec tej samej jakości 
dyrekcja radomska kupowała po 575 mkp.

Aby zobrazować wielkość i znaczenie 
transportu kolejowego w ówczesnej Polsce 
należałoby przyjrzeć się pracy przewozo-
wej. Przykładowo, w 1925 roku dzien-
nie załadowywano do przewozu w kraju 
8609 wagonów 15-tonowych. A zatem, 
konsumpcja wewnętrzna towarów prze-
wiezionych koleją wynosiła w całym 
1925 roku 47 milionów ton. Tendencja 
wzrostowa utrzymywała się w kolejnych 
latach, dla przykładu w 1927 roku zapeł-
niano średnio dziennie 10875 wagonów 
15-tonowych20.
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Ponadto wartość przedsiębiorstwa Koleje 
Państwowe wraz z infrastrukturą wynosiła  
1 stycznia 1927 roku – 7.466.1 miliona zł, 
co stanowiło 64% wartości wszystkich pań-
stwowych przedsiębiorstw i monopoli21.

Kontrola regionalnych  
zarządów leśnych

Urzędnicy kontroli państwowej ustali-
li, że w 1922 roku w Rzeczypospolitej 
nie było planowej gospodarki leśnej opartej 
na jasnych i jednolitych zasadach. Stan taki 
był efektem różnych działań prowadzo-
nych przez państwa zaborcze na ziemiach 
polskich. Ponadto I wojna światowa nega-
tywnie wpłynęła na różnorodność i ilość 
drzewostanu. Kontrola prowadzona w za-
rządach leśnych województw warszawskie-
go i białostockiego wykazała duże obciąże-
nie leśniczych czynnościami biurowymi. 
Za przykład urzędnicy kontroli państwo-
wej stawiali organizację pracy leśniczych 
na terenach pod byłym zaborem pruskim. 
Jak ustalili urzędnicy kontroli państwowej 
na 341 nadleśnictw znajdujących się na te-
renie Rzeczypospolitej Polskiej, do 1 stycz-
nia 1923 roku zreorganizowano jedynie 
11 nadleśnictw, zaś prowizorycznie 162.

Poważnym problemem były pożary 
lasów. Przykładowo, w 1921 roku w samej 
tylko Puszczy Białowieskiej zanotowano 
102 pożary, które zniszczyły 2351 hek-
tarów lasu.

Co ciekawe, już w owym okresie zma-
gano się z kornikiem (Ips-typographus) 
w Puszczy Białowieskiej. Na wniosek 
NIKP Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr 

21 W. Lewandowski:�Drogi�rozwoju�gospodarczego�Polski�w�latach�1926–1931, Warszawa 1931, s. 31.
22 W. Lewandowski: Drogi�rozwoju… op.cit., s. 31.

Państwowych powołało specjalną ko-
misję ochrony puszczy, która wyda-
ła szereg szczegółowych zarządzeń, 
a także rozpoczęła pracę nad opracowa-
niem planu ochrony lasów przed korni-
kiem na terenie całej Rzeczypospolitej 
Polskiej. Urzędnicy kontroli państwowej 
jako przyczyny niedomagań gospodarki 
leśnej wskazali na zbyt duże terytorialnie 
obszary licznych nadleśnictw oraz brak 
środków komunikacyjnych na potrzeby 
leśniczych. Jak stwierdziła Izba, niektó-
re nadleśnictwa wyróżniają się ogromną 
powierzchnią, na przykład: Nadleśnictwo 
Wiadotupickie o powierzchni 68 185 ha; 
Nadleśnictwo Klewańskie o powierzchni 
20 667 ha; Nadleśnictwo Czarnowieskie 
o powierzchni 18 200 ha.

Przykładowo, w Nadleśnictwie Wiado-
tupickim nadleśniczy miał do pomocy jed-
nego leśniczego i dwóch podleśniczych. 
Jednocześnie brak środków transportu po-
wodował, że nadzór nad obszarami leśny-
mi był iluzoryczny. Dlatego też NIKP wy-
stąpiła do Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych z wnioskiem o zajęcie się 
powyższymi problemami. W wyniku inter-
wencji Izby, Departament Leśnictwa prze-
prowadził reorganizację podziału admini-
stracyjnego obszarów leśnych znajdujących 
się na Kresach, tworząc cztery nowe nadle-
śnictwa na terenie Puszczy Białowieskiej.

Wartość przedsiębiorstwa Lasy Pań-
stwowe wraz z infrastrukturą wynosiła 
1 stycznia 1927 roku – 2.681.2 miliona zł, 
co stanowiło 23,3% wartości wszystkich 
państwowych przedsiębiorstw i monopoli22.
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Liczba urzędników

Obecnie często zwraca się uwagę na sys-
tematyczny wzrost zatrudnienia w sekto-
rze publicznym. Zjawisko to nie jest cha-
rakterystyczne jedynie dla czasów nam 
współczesnych, bowiem jak ustalili urzęd-
nicy kontroli państwowej, ogólna licz-
ba pracowników państwowych w całej 
Polsce wynosiła: w styczniu 1921 roku 
– 341 254 osoby; w styczniu 1922 roku 
– 374 890 osób; w grudniu 1922 roku 
– 390 895 osób.

Kontrole w latach 1925–1939
Budżet

Sytuacja budżetowa państwa polskiego 
nie była najlepsza w pierwszych latach 
po odzyskaniu niepodległości, lecz na sku-
tek podjętych reform gospodarczych stop-
niowa się poprawiała. Przykładowo, docho-
dy budżetowe w III kw. 1924 r. wynosiły 
339,3 mln zł, zaś wydatki 406,4 mln zł, 
lecz już w III kw. 1927 r. dochody budże-
towe wyniosły 342,1 mln zł, zaś wydatki 
tylko 303,4 mln zł23.

Rok 1925 był pierwszym w historii Izby, 
w którym urzędnicy kontroli państwowej 
przeprowadzili kontrolę wykonania bu-
dżetu państwa i można było przedstawić 
Sejmowi wniosek o udzielenie absoluto-
rium rządowi. Wcześniej państwo polskie 
nie miało uchwalanego budżetu, a zatem 
nie można było przedstawiać wniosków 
i opinii o jego wykonaniu. Z konieczno-
ści aktywność NIK w tych latach ogra-
niczała się do przedstawiania Sejmowi 

23 E. Kwiatkowski: Postęp�gospodarczy… op.cit., s. 12.
24 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za rok 1925, dostęp Archiwum Akt Nowych s. 4.
25 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za rok 1925, dostęp Archiwum Akt Nowych s. 334.

jedynie sprawozdań ze swojej działalności. 
Na skutek ingerencji kontroli państwowej 
w 1925 roku wpłacono do Skarbu Państwa 
gotówką 3 156 457,77 zł i zapisano gotów-
kę i materiały do przychodów na kwotę 
752 066,88 zł 24.

Koleje państwowe

W roku 1925 urzędnicy kontroli państwo-
wej z OIK w Warszawie kontrolowali rów-
nież regionalną Dyrekcję Kolejową zgodnie 
z właściwością miejscową. Niemniej waż-
nym ich zadaniem był udział w charakterze 
obserwatorów w komisjach przetargowych 
i komisjach odbiorczych zajmujących się 
zakupami centralnymi w Ministerstwie 
Kolei Żelaznych. Łącznie w 1925 roku 
wzięli udział w 210 komisjach odbior-
czych oraz 82 komisjach przetargowych. 
Jednocześnie OIK prowadziła kontrolę 
realizacji umów zawartych w wyniku prze-
prowadzonych przetargów. Zbadano łącz-
nie 278 umów na kwotę 19 894 421,00 zł. 
W wyniku kontroli do kas stacyjnych 
oraz  dyrekcji okręgowych wpłynęło 
786 362,91 zł. To pokazuje efektywność 
działania urzędników izby w Warszawie25.

Urzędnicy kontroli państwowej z OIK 
w Warszawie w latach 1932–1933 pro-
wadzili również kontrolę budowy war-
szawskiego węzła kolejowego. Ustalili, 
że przy tej inwestycji wykorzystywany był 
zbyt często tryb niekonkurencyjny udzie-
lania zamówień rządowych, tzw. wolna 
ręka. Z kolei już w 1934 roku stwierdzili, 
że wartość robót budowlanych udzielanych 
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w trybie zamówienia z wolnej ręki nie prze-
kraczała 10% wszystkich udzielonych za-
mówień w trybie przetargowym. Obecnie 
kontrolerzy delegatury NIK borykają się 
z tym samym problemem.

Prowadząc kontrole w latach 1936–1937 
urzędnicy OIK w Warszawie stwierdzili 
szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
Centralnego Zarządu PKP – do dość cieka-
wych należą takie ustalenia, jak: dokonanie 
wydatków o charakterze reprezentacyjnym 
na organizację bankietu dla finansistów 
francuskich, w tym na wynajęcie wago-
nów sypialnych i wagonu restauracyjnego. 
Wydatki te zostały pokryte z kredytów 
inwestycyjnych na budowle wodne26.

Ponadto prowadząc czynności kontrol-
ne w Państwowym Instytucie Meteo rolo-
gicznym stwierdzili nieprawidłowości 
przy zakupie balonu w Wytwórni Balonów 
w Legionowie, ponieważ nie osiągał on wy-
maganej w zamówieniu wysokości i dwu-
krotnie pękł27.

Kontrola Lasów Państwowych

Co ciekawe, w 1922 roku urzędnicy kontro-
li państwowej zwracali uwagę na zbyt małą 
ilość środków lokomocyjnych znajdujących 
się w posiadaniu nadleśniczych. Podobny 
problem, lecz z ich nadmiarem w poszcze-
gólnych Dyrekcjach Lasów Państwowych, 
pojawił się w kontrolach prowadzonych 
w 1925 roku. Przykładowo, Dyrekcja La  sów 
Państwowych w Białowieży utrzymywała 

26 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej w Ministerstwie Komunikacji 1936/37, egz. nr 64, zeszyt 8, 
dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 9.

27 Tamże, s. 9.
28 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za rok 1925, dostęp Archiwum Akt Nowych s. 408.
29 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za rok 1925, dostęp Archiwum Akt Nowych s. 411.
30 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za rok 1927, dostęp Archiwum Akt Nowych s. 385.

do swojej dyspozycji samochód i trzy pary 
koni, na skutek interwencji urzędników 
kontroli państwowej z OIK w Warszawie 
zredukowano ilość środków transpor-
tu do samochodu i jednej pary koni28. 
Urzędnicy kontroli państwowej z OIK 
w Warszawie zwrócili również uwagę 
na zbyt mały wpływ środków pienięż-
nych do budżetu za dzierżawę terenów my-
śliwskich. Przykładowo, Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Białowieży wydzierżawi-
ła w 1921 roku Polskiemu Towarzystwu 
Myśliwskiemu obszar 80 tys. hektarów 
za równowartość 50 dolarów amerykań-
skich. W wyniku interwencji Izby Minister 
poczynił odpowiednie starania w celu pod-
niesienia wysokości stawek dzierżawy te-
renów myśliwskich29.

W  1927 roku Prezes NIK Stanisław 
Wróblewski przedstawił m. in. wyniki kontro-
li Lasów Państwowych, w której czynny udział 
brali urzędnicy OIK w Warszawie. Zgodnie 
z tymi ustaleniami, z ogólnej powierzchni 
lasów państwowych 2 859 926,49 ha, jedy-
nie około 740 tysięcy ha miało opracowane 
plany gospodarki leśnej, pozostałe działa-
ły jedynie na podstawie prowizorycznych 
planów przygotowywanych z dnia na dzień. 
Najbardziej upośledzonymi pod tym wzglę-
dem były Dyrekcje Lasów Państwowych 
w Wilnie, Białowieży i Siedlcach. Najlepiej 
zaś funkcjonowały dyrekcje administrujące 
terenami leśnymi znajdującymi się wcześniej 
pod zaborem pruskim30.
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Urzędnicy kontroli państwowej wie-
lokrotnie zwracali uwagę na koniecz-
ność zwiększenia zatrudnienia w nadle-
śnictwach. Przykładowo, po analizie akt 
Polskiego Okręgowego Urzędu Ziemskie-
go, ustalili, że w administracji w dalszym 
ciągu znajdują się 4 obiekty leśne o po-
wierzchni 13 600 ha. Opieka nad nimi 
sprawowana jest jedynie przez 9 gajowych, 
co naraża Skarb Państwa na straty i de-
fraudacje w drzewostanie. Na przykład, 
Powiatowy Urząd Ziemski w Stolinie, na 
skutek wniosków kontrolnych, skierował 
do sądu 92 sprawy o defraudacje, oblicza-
jąc straty Skarbu Państwa na sumę ponad 
5 milinów złotych31.

Prowadząc czynności kontrolne w Okrę-
gowych Dyrekcjach Lasów Państwo-
wych w latach 1936/37, urzędnicy OIK 
z Warszawy stwierdzili szereg nieprawi-
dłowości związanych z obrotem wyciętym 
drewnem. I tak dla przykładu w nadle-
śnictwach Królewski Most i Leśna pusz-
czy Białowieskiej, stwierdzono nieprawi-
dłowy sposób obrotów drewna wywożo-
nego z lasu do punktu przeładunkowego 
w Hajnówce. Ilość drewna wysłanego 
z tych nadleśnictw była różna od ilości 
a nawet i gatunku drewna odebranych 
przez punkt przeładunkowy. Ponadto 
w księgach materiałowych Zakładów 
Drzewnych w Hajnówce stwierdzono 

31 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej w Ministerstwie Reform Rolnych 1930, egz. nr 12, zeszyt 4, 
dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 12.

32 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych 1936/37, 
egz. nr 101, zeszyt 9 b, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 10-11.

33 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej w Ministerstwie Poczty i Telegrafów 1929/1930, egz. nr 14, 
zeszyt 16, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 29.

34 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej w Ministerstwie Poczty i Telegrafów w 1936 roku, egz. nr 2, 
zeszyt 12, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 17-18.

nieuzasadnione braki materiałów drzew-
nych32 w ilości ok. 3364 m3.

W drugiej połowie lat trzydziestych 
Lasy Państwowe rozpoczęły akcję zale-
siania, jednakże jak stwierdzili urzędnicy 
kontroli państwowej, utrudniała ją plaga 
królików. Duże szkody wyrządziły przede 
wszystkim w nadleśnictwach Łąck, Koło 
i Uniejów Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Warszawie.

Kontrole urzędów pocztowych

Urzędnicy OIK w Warszawie prowa-
dzili kontrole w urzędach pocztowych, 
i na przykład w latach 1929–1930 wy-
kryli szereg nieprawidłowości w  ich 
funkcjonowaniu. W urzędzie poczto-
wym w Otwocku stwierdzono zaległości 
w opła tach telefonicznych na kwotę ponad 
2500 zł. Natomiast w urzędzie poczto-
wym w Łomian kach stwierdzono zale-
głości w opłatach telefonicznych od Policji 
Państwo wej opiewające na ponad 400 zł33.

Według sprawozdań Okręgowych Izb 
Kontroli Przedsiębiorstwo Poczta Polska, 
Telegraf i Telefon poniosło w 1934 roku 
ponad 210 tys. zł strat, na skutek napa-
dów rabunkowych, włamań do kas pocz-
towych, pożarów i sprzeniewierzeń per-
sonelu pocztowego34.

Co ciekawe, wartość przedsiębiorstwa 
Poczta i Teletechnika wraz z infrastrukturą 
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wynosiła 1 stycznia 1927 roku – 230.4 mi-
liona zł, co stanowiło 2% wartości wszyst-
kich państwowych przedsiębiorstw i mo-
nopoli35.

Powojenna działalność
Po wojnie uległ zmianie dotychczasowy 
model gospodarki, zlikwidowano sektor 
prywatny na rzecz znacznego rozwinięcia 
i wzmocnienia sektora uspołecznionego. 
W związku ze zmianami jakie nastąpiły 
należało również dostosować przepisy 
w zakresie kontroli państwowej.

Zgodnie z art. 10 ustawy o organizacji 
i zakresie działania rad narodowych36, 
do czasu zorganizowania Najwyższej 
Izby Kontroli, wszystkie kompetencje 
w zakresie kontroli państwowej zostały 
przekazane Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej, która wykonywała kontrolę 
przy pomocy utworzonego Biura Kontroli. 
Na mocy ustawy Rady Narodowe miały 
możliwość powoływania nadzwyczaj-
nych komisji do kontroli szczególnie waż-
nych społecznie obszarów działania pań-
stwa. W marcu 1945 roku Biuro Kontroli 
przeniesiono z Lublina do Warszawy. 
Od tej chwili funkcję wicedyrektora Biu-
ra pełnił Władysław Wicha. Delegatura 
Biura Kontroli w województwie warszaw-
skim została utworzona w połowie 1945 r. 
Do zakresu jej działania należało organizo-
wanie akcji kontroli społecznej oraz samo-
dzielne kontrole w instytucjach i urzędach 
pierwszej i drugiej instancji37. W pierw-
szych miesiącach swojej działalności 

35 W. Lewandowski: Drogi�rozwoju … op.cit., s. 31.
36 Ustawa z 11.9.1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych. (Dz.U.nr 5 poz.22).
37 E. Gołębiewski: Z�dziejów�Delegatury�NIK … op.cit., s. 178.

Biuro Kontroli napotykało na duże trud-
ności organizacyjne, wynikające głównie 
z ciężkich warunków komunikacyjnych 
i braków personalnych. W Biurze Kontroli 
Państwa w listopadzie 1944 r. pracowało 
2 pracowników, w marcu 1945 r. 33 pra-
cowników umysłowych i 5 fizycznych, 
w marcu 1946 r. 257 pracowników umy-
słowych i fizycznych. Problemy z obsadą 
kadrową dotyczyły również utworzonych 
delegatur, w tym delegatury warszawskiej. 
W 1950 roku na przykład delegatura dyspo-
nowała 27 etatami, w tym 21 osób pełniło 
funkcje inspektorów. Pomimo tego w listo-
padzie 1950 r. kontrolerzy przeprowadzili 
23 kontrole planowe i 33 doraźne.

Praca Biura Kontroli polegała przeważnie 
na przeprowadzaniu kontroli doraźnych, 
mających za zadanie przeciwdziałać nie-
właściwemu organizowaniu administra-
cji i nadużyciom. Styl i przedmiot pracy 
Biura Kontroli były uwarunkowane ów-
czesną skomplikowaną sytuacją powojen-
ną kraju. Należało się liczyć z trudnościa-
mi w doborze kadry, gdyż przedwojenną 
administrację zastępowali nowi ludzie, 
bez profesjonalnego przygotowania, czę-
sto zdeprawowani w warunkach wojen-
nych. W owym czasie rola Biura Kontroli 
w zakresie sprawozdawczości sprowadzała 
się jedynie do corocznego przedstawiania 
Radzie Narodowej wniosku o absolutorium 
dla Rządu. Po utworzeniu Rady Państwa 
Biuro Kontroli weszło w strukturę organi-
zacyjną tego organu, dostosowując swoją 
strukturę i zadania do wprowadzanych 
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zmian w gospodarce. W takim kształcie 
działało do czasu uchwalenia ustawy, okre-
ślającej organizację i zadania Najwyższej 
Izby Kontroli, której powołanie zapo-
wiedziała ustawa konstytucyjna z 19 lu-
tego 1947 r. Działalność Biura Kontroli 
przy Radzie Państwa ustała z chwilą po-
wołania Najwyższej Izby Kontroli, co na-
stąpiło 19 marca 1949 roku38.

Po wojnie stworzono również struk-
tury kontroli państwowej na uchodź-
stwie. NIK stawała się instytucją coraz 
bardziej fasadową. Jej rola sprowadzała 
się do spotkań prezesa i członków kole-
gium, faktycznej kontroli nie miał kto 
wykonywać. Równolegle do emigracyj-
nego organu kontroli, stworzono rów-
nież na terenie kraju konspiracyjny organ 
kontroli. Był to Wydział Kontroli uplaso-
wany w Biurze Delegata Rządu, wydzia-
łem tym od stycznia 1945 roku kierował 
Wiktor Januszewski. Nie przewidziano 
struktur organizacyjnych w terenie.

Na mocy ustawy o kontroli państwowej 
z 1952 roku39 utworzono Urząd Ministra 
Kontroli Państwowej. Przedmiotowa usta-
wa dawała możliwość powołania struk-
tur terenowych kontroli państwowej40. 
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 
z 9 grudnia 1952 r. ustalono zakres dzia-
łania i organizację terenowych jedno-
stek kontroli państwowej41. Były nimi 
terenowe i specjalne grupy kontroli pań-
stwowej, które z kolei wchodziły w skład 

38 T. Filipczak: Kancelaria�Sejmu�i�Rady�Państwa�oraz�archiwum�w�latach�[1944]1952–1989, s. 17-54.
39 Ustawa z 22.11.1952 o kontroli państwowej. Dz.U. z 1952 r., nr 47, poz. 316.
40 Art. 12 ustawy o kontroli państwowej.
41 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.12.1952 w sprawie organizacji i zakresu działania terenowych jednostek 

kontroli państwowej. (Dz.U. z 1952 r., nr 52, poz. 51).
42 E. Gołębiewski, op.cit., s. 180.

zespołów kontroli państwowej funkcjo-
nujących w Urzędzie Ministra Kontroli 
Państwowej. W województwie warszaw-
skim na mocy przedmiotowych regula-
cji prawnych utworzono grupy specjalne 
w celu prowadzenia kontroli szczególnie 
ważnych instytucji i zakładów przemy-
słowych. Terenowe grupy kontroli pań-
stwowej w Warszawie i województwie 
warszawskim utworzono dopiero 1 paź-
dziernika 1955 r. W województwie war-
szawskim powołano aż 12 terenowych 
grup kontroli, ze względu na szczególne 
znaczenie gospodarczo-polityczne tego re-
gionu. Były to grupy kontroli: przemy-
słu maszynowego, przemysłu drobnego 
i spółdzielczości pracy, przemysłu mię-
snego i mleczarskiego, finansów, obrotu 
towarowego, skupu i kontraktacji, skupu, 
magazynowania i przetwórstwa zbożowe-
go, budownictwa, kolei, gospodarki komu-
nalnej i mieszkaniowej, rolnictwa i spół-
dzielczości wiejskiej oraz państwowych 
gospodarstw rolnych. Początkowo siedzibą 
terenowej grupy kontroli państwowych 
gospodarstw rolnych były Kielce, wkrót-
ce jednak przeniesiono ją do Warszawy42. 
Podkreślić należy, że NIK w kształcie 
ustrojowym z lat 1957–1976 pomyśla-
na była jako organ współpracujący z rzą-
dem w zakresie kontroli jednostek pod-
porządkowanych rządowi, a prezes Rady 
Ministrów mógł inicjować pewne kon-
trole NIK.
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Delegatury na m.st. Warszawę 
i województwo warszawskie
Zgodnie z regulacjami prawnymi, na te-
renie miasta stołecznego Warszawy i wo-
jewództwa warszawskiego w 1958 r. po-
wołano dwie oddzielne delegatury43: 
Delegatura NIK w Warszawie na m.st. 
Warszawę i  Delegatura NIK w Warszawie 
na woj. warszawskie. Delegatura NIK 
w Warszawie na m.st. Warszawę, jeśli cho-
dzi o właściwość rzeczową, obejmowała 
dużą liczbę urzędów, instytucji, przedsię-
biorstw i organizacji.

Pierwszym dyrektorem delegatu-
ry stołecznej został Jan Domieniewski 
(1958–1961). Po nim funkcję objął Henryk 
Zieleniewski (1961–1963). W latach 
1963–1967 delegaturą kierował Tadeusz 
Krupiński, a od 1967 do 1992 r., tj. przez 
25 lat to stanowisko należało do Czesława 
Trepnera44. Z kolei dyrektorem delega-
tury na woj. warszawskie przez wiele lat 
był Edward Adamus (1958–1972), które-
go w 1972 roku zastąpił Jerzy Urbański, 
sprawujący funkcję do 1975 roku.

W 1968 roku delegatura na miasto st. 
Warszawę przeprowadziła łącznie 27 kon-
troli w 83 jednostkach. Ponadto jej przed-
stawiciele uczestniczyli w sesjach stołecz-
nej rady narodowej oraz dzielnicowych 
rad narodowych45. Podstawowe kierunki 
działania delegatury były w owym okresie 
konsultowane z sekretariatem KW PZPR, 
zaś przewodniczący delegatury brał udział 

43 M.P. 1958.37.209 z16.5.1958.
44 E. Gołębiewski, op.cit., s. 179-180.
45 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na miasto st. Warszawę za 1968 r., dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 9.
46 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na m.st. Warszawę za 1965/66 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 25.
47 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na woj. warszawskie za 1959 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 15.

w posiedzeniach Komitetu Miejskiego 
PZPR przy omawianiu gospodarki miej-
skiej. Delegatura aktywnie korzystała z po-
mocy innych organów kontroli, inspek-
cji, rewizji czy też lustracji. Tylko w 1968 
roku zleciła przeprowadzenie 19 rewizji 
zbadania zasadności zarzutów zawartych 
w skargach, które do niej wpłynęły.

Jedną z ciekawszych kontroli delegatury 
na m.st. Warszawę była kontrola działalno-
ści Zarządu Pała cu Kultury i Nauki, prze-
prowadzona w 1965 roku46. W jej trakcie 
stwierdzono nieprawidłowości w gospo-
darce finansowo-materiałowej oraz wa-
dliwą strukturę organizacyjną negatywnie 
wpływającą na prawidłowy obieg doku-
mentacji. Efektem było wystąpienie dele-
gatury z wnioskiem o zwolnienie dyrektora 
PKiN z zajmowanego stanowiska. W efek-
cie odwołano go ze stanowiska, a zastęp-
cy dyrektora udzielono nagany z ostrze-
żeniem.

W latach 60. i 70. sankcje służbowe 
za nieprawidłowości wykryte przez pra-
cowników delegatur NIK były niejedno-
krotnie bardzo poważne. Na przykład 
delegatura na województwo warszawskie 
w samym tylko 1959 roku wystosowa-
ła do odpowiednich organów 64 wnioski 
personalne o zwolnienie z zajmowanego 
stanowiska, 141 wniosków o wypowiedze-
nie umowy o pracę, na skutek jej działań 
udzielono 27 nagan z upomnieniem kon-
trolowanym pracownikom47.



362 KONTROLA PAŃSTWOWA

Andrzej Panasiuk

Fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 P

ań
st

w
ow

e 
w

 W
ar

sz
aw

ie

Wyciąg z planu kontroli na IV kwartał 1960 r. Delegatury NIK w Warszawie na województwo warszawskie. 
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Do ciekawszych kontroli tej jednostki 
w latach 1969–1970 należała dotycząca 
opieki nad matką i niemowlętami. W jej 
efekcie został opracowany program dzia-
łania na lata 1970–1975 ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na potrzebę zwięk-
szenia kadr lekarzy pediatrów i gineko-
logów. Nastąpił również spadek zgonów 
niemowląt w I kw. 1970 roku w porów-
naniu z analogicznym okresem 1969 roku 
z 44,1% do 41,6%48. Delegatura NIK na woj. 
warszawskie w kolejnych latach skoncen-
trowała się w dużej mierze na zbadaniu 
efektywności kontroli prowadzonych w la-
tach wcześniejszych. Dlatego na przykład 
w 1975 roku na 9 tematów ujętych w planie 
pracy aż 4 były tematami kontroli spraw-
dzających49. Delegatura prowadziła rów-
nież część kontroli przy udziale kontrole-
rów społecznych związków zawodowych. 
Przykładowo, w roku 1975 przeprowadzono 
takie dwie kontrole z planu pracy jednostki:

 • kontrola zaopatrzenia w pieczywo (kon-
trolerzy społeczni skontrolowali stan za-
opatrzenia w 40 sklepach na terenie wo-
jewództwa warszawskiego);

 • kontrola działalności gastronomii (kon-
trolerzy społeczni skontrolowali 4 jednost-
ki gastronomii)50.

Oprócz wyżej wymienionych delega-
tura prowadziła jeszcze kontrole związa-
ne z gospodarką rolną, a także kontrolę 
zainspirowaną wzrastającym spożyciem 
alkoholu w kraju, dotyczącą zwalczania 
pijaństwa i alkoholizmu w województwie 

48 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na woj. warszawskie za 1970 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 14.
49 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na woj. warszawskie za 1975 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 3.
50 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na woj. warszawskie za 1975 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 8.
51 Wycinki prasowe dotyczące Delegatury NIK na woj. warszawskie za rok 1962, dostęp Archiwum Akt Nowych.

warszawskim. W zakrojonej na szero-
ką skalę akcji przeciwko alkoholizmowi 
w województwie warszawskim wsparcie 
działaniom delegatury dawała prasa, pu-
blikując wiele informacji z ustaleń kontro-
lerów. Na przykład „Trybuna Ludu” pisa-
ła, że problem alkoholizmu mocno wy-
stąpił w powiecie Ostrów Mazowiecka, 
gdzie tylko w 1960 roku 70-tysięczna 
ludność tego powiatu spożyła alkohol 
za sumę 30 milionów złotych, co dawało 
400 zł na jednego mieszkańca51.

Dużą część działalności delegatur sta-
nowiły kontrole wszczynane na podstawie 
skarg obywateli. Przykładowo, w 1973 roku 
delegatura na woj. warszawskie przeprowa-
dziła ich 19. Łącznie w tym roku przepro-
wadzono 217 kontroli dotyczących 50 te-
matów. Ponadto pracownicy delegatury 
dokonali 569 oględzin i przeprowadzili 
ankiety w zakładach usługowych, skle-
pach oraz gospodarstwach rolnych zarów-
no uspołecznionych, jak i prywatnych. 
To pozwalało zainicjować odpowiednie 
kontrole w kolejnych latach. Pod koniec 
1973 roku w delegaturze na woj. warszaw-
skie wprowadzono obowiązek przepro-
wadzania narad pokontrolnych po każdej 
kontroli, w wyjątkowych sytuacjach można 
było od nich odstąpić.

Struktura kadrowa zmieniała się z bie-
giem lat. Przykładowo, 1 stycznia 1970 r. 
delegatura na woj. warszawskie zatrudnia-
ła 27 pracowników, w tym 19 inspekto-
rów, 2 doradców ekonomicznych, jednego 
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doradcę technicznego i jednego doradcę 
prawnego. Pozostałe osoby tworzyły kie-
rownictwo (2 osoby) i obsługę kancela-
ryjną (2 osoby). Co ciekawe, większość 
pracowników w delegaturze była człon-
kami partii politycznych. I tak, 16 osób 
należało do PZPR, zaś 3 osoby do ZSL52. 
Wysoki stopień upartyjnienia utrzymywał 
się do końca okresu PRL53.

Z kolei w delegaturze na m.st. Warsza-
wę na 31 grudnia 1972 roku zatrudnione 
były 33 osoby, z czego 25 na stanowisku 
starszego inspektora, 2 osoby – inspektora, 
3 osoby – doradcy i 3 osoby na stanowi-
skach kierowniczych. Stan zatrudnienia 
kobiet (8) był najwyższy spośród pozo-
stałych jednostek organizacyjnych NIK54.

Delegatury aktywnie współpracowały 
z prasą. Wielokrotnie publikowano infor-
macje z kontroli. 

Na przykład „Ku r ier Polski” 22 lute-
go 1962 roku opisywał niegospodarności 
w działaniu Przedsiębiorstwa Budowy 
Sieci Cieplnych, jakie ujawnili kontrole-
rzy z delegatury na miasto st. Warszawę. 
Opisywali między innymi, że kierownic-
two przedsiębiorstwa nie wiedziało co po-
siada w magazynach, zaś na budowach pa-
nował harmider, a koszty poszczególnych 
inwestycji budowlanych były często kil-
kakrotnie zawyżone. 

Z kolei w 1973 roku w prasie ukazało 
się 19 artykułów opartych na ustaleniach 
kontroli55.

52 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na woj. warszawskie za 1970 r., dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 4 i n.
53 W Delegaturze na m.st. Warszawę w 1972 r. na 33 pracowników do partii należało 22 pracowników.
54 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na m.st. Warszawę za 1972 r., dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 14-15.
55 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na woj. warszawskie za 1973 r., dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 8-11.
56 Protokół z działalności Kolegium przy Delegaturze NIK na woj. warszawskie za 1960 r., dostęp Archiwum Akt Nowych.
57 Ustawa z 8.10.1980 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. nr 22, poz.82).

Przy każdej z delegatur funkcjonowały 
kolegia, które zajmowały się najczęściej roz-
patrywaniem wniosków pokontrolnych kie-
rowanych w odniesieniu do poszczególnych 
osób, a dotyczących ich ukarania, włącz-
nie z usunięciem z zajmowanego stano-
wiska. W protokole z działania Kolegium 
przy Delegaturze NIK w Warszawie na 
województwo warszawskie w 1960 roku 
większość wniosków personalnych została 
przez Kolegium pozytywnie zaopiniowana56.

Działalność od 1976 r. 
do przemian ustrojowych
W wyniku reformy administracyjnej kraju 
utworzono 49 województw, co musiało 
również wpłynąć na zmiany struktury or-
ganizacyjnej NIK. Dotychczasowe delega-
tury NIK zostały przekształcone w struk-
tury ponadwojewódzkie. 1 czerwca 1975 r. 
połączono delegatury m.st. Warszawy 
i woj. warszawskiego, nowo powstała de-
legatura zgodnie z właściwością miejsco-
wą mogła prowadzić kontrole na terenie 
województwa: stołecznego warszawskiego, 
płockiego, ciechanowskiego, siedleckiego 
i ostrołęckiego.

8 października 1980 r. Sejm uchwa-
lił poprawki do Konstytucji oraz nowej 
ustawy o NIK57. Zgodnie z brzmieniem 
art. 7 znowelizowanej ustawy delegatu-
ry NIK zobowiązane były przedstawiać 
prezydium właściwych rad narodowych 
stopnia wojewódzkiego okresowe plany 
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Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na miasto st. Warszawę za 1968 r.
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Pismo dyrektora Departamentu Koordynacji NIK do dyrektora Delegatury NIK na m.st. Warszawę 
w sprawie obowiązku poddawania kontroli społecznej zamówień powierzonych jednostkom gospo-
darki nieuspołecznionej.
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pracy oraz wyniki ważniejszych kontroli. 
Ponadto delegatury musiały przedkładać 
radom narodowym szczebla wojewódz-
kiego uwagi do sprawozdań z wykonania 
planów społeczno-gospodarczych woje-
wództw i analizy wykonania ich budże-
tów. W ślad za dokonanymi zmianami 
w ustawie o NIK Rada Państwa 17 grud-
nia 1980 r. uchwaliła Statut NIK, na mocy 
którego utworzono 17 delegatur jako jed-
nostek organizacyjnych NIK. Delegatura 
w Warszawie swoją właściwością objęła 
następujące województwa: warszawskie, 
ciechanowskie, płockie, radomskie i sie-
dleckie. W początkowym okresie delega-
tura w Warszawie zatrudniała 54 osoby58, 
z tego 8 doradców, 12 głównych specjali-
stów i 34 inspektorów.

Na skutek połączenia potencjału obu de-
legatur wzrósł znacznie poziom zatrudnie-
nia, w który w początkowym okresie wyno-
sił około 57-60 etatów. Dyrektorem nowo 
powstałej jednostki został b. dyrektor de-
legatury stołecznej Czesław Trepner, a jego 
zastępcą b. dyrektor delegatury woj. war-
szawskiego Jerzy Urbański. W 1979 roku 
nazwę delegatury w Warszawie zastąpiono 
nazwą Okręgowy Urząd Kontroli.

Na fali realizowanej reformy admi-
nistracyjnej kraju, Sejm 8 października 
1980 r. uchwalił niezbędne poprawki 
do Konstytucji oraz nową ustawę o NIK, 
na mocy której Izba mogła sprawować 

58 Stan na I kw. 1982 roku, Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK w Warszawie za 1982 rok, dostęp 
Archiwum NIK s. 9.

59 Na mocy uchwały Rady Ministrów nr 84 z 30.5.1990 w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów 
ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące Inspekcja Robotniczo-Chłopska przestała istnieć. 
(MP 1990 nr 24 poz. 181).

60 E. Gołębiewski, op.cit., s. 187.

kontrolę nad działalnością rządu. W związ-
ku z nasilającymi się problemami społecz-
no-gospodarczymi po stanie wojennym, 
Sekretariat Komitetu Centralnego PZPR 
powołał 2 listopada 1983 roku specjalny 
Zespół ds. systemu kontroli w państwie. 
Przygotował on wytyczne i założenia 
Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej (IRCh), 
które zostały zaakceptowane przez Biuro 
Polityczne KC PZPR 22 grudnia 1983 r. 
Inspekcje funkcjonowały w  Polsce 
do 1990 roku59.

W związku z powołaniem IRCh, na de-
legatury, w tym na delegaturę warszawską, 
zostały nałożone nowe obowiązki. Obok 
zorganizowania 5 oddziałów wojewódz-
kich delegatury ds. IRCh, przeprowadzono 
obszerną operację związaną z powołaniem 
licznej grupy kontrolerów społecznych. 
W 1986 r. wyłoniono 4158 kontrolerów 
społecznych. Zespoły kontrolne IRCh 
wykonywały obowiązki na terenie jed-
nostek administracyjnych szczebla pod-
stawowego60. 

Kontrolerzy IRCh na terenie woj. war-
szawskiego zorganizowani byli w grupy 
kontrolne działające na terenie: Garwolina, 
Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, Łukowa, 
Mińska, Węgrowa. Prace grup kontrolnych 
IRCh wspomagali etatowi pracownicy de-
legatury, przykładowo w 1986 r. oddele-
gowano do tego 35 pracowników. Zapew-
nili pomoc fachową w zorganizowaniu 
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i przeprowadzeniu tylko w 1986 roku 
2407 kontroli w 599 tematach61.

W okresie, kiedy czynności kontrolne 
były prowadzone przez IRCh, do delegatury 
napływało dużo skarg i zażaleń obywateli 
dotyczących nadużyć gospodarczych i fi-
nansowych oraz dotyczących nadużywania 
zajmowanych stanowisk przez osoby peł-
niące kierownicze funkcje. Przykładowo, 
w 1986 roku Delegatura NIK w Warszawie 
przeprowadziła kontrole obejmujące 45 te-
matów problemowych oraz 35 spraw skar-
gowych, obejmując nimi łącznie 276 jed-
nostek gospodarki uspołecznionej. Ale już 

61 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK w Warszawie za 1986 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 25.
62 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK w Warszawie za 1986 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 86.

w roku 1987 wpłynęły aż 173 skargi, z któ-
rych 43 rozpatrzono w trybie kontrolnym. 
Tematy podejmowane przez delegaturę do-
tyczyły głównie życia społeczno-gospodar-
czego na terenie 5 województw właściwych 
miejscowo. Dominowały jednak tematy 
związane z gospodarką komunalną i miesz-
kaniową, rolnictwem oraz obrotem towaro-
wym i usługami. Dla porównania, tematy 
realizowane w 1985 roku dotyczyły głównie 
problematyki związanej z infrastrukturą 
i budownictwem. Widać więc podejście 
planowe NIK w badaniach kontrolnych po-
dejmowanych w perspektywie kilku lat62.
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Pracownicy Delegatury NIK w Warszawie; w drugim rzędzie, pierwsza z lewej wicedyrektor Zofia 
Wietrzycka-Saddig; w drugim rzędzie, w środku dyrektor Mieczysław Kosmalski; w trzecim rzędzie, 
pierwszy z prawej wicedyrektor Marek Adamiak, Goławice, 27 października 2005 r.
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Delegatura w  omawianym okresie 
bardzo ściśle współpracowała z organa-
mi PZPR, z inicjatywy których przepro-
wadzała liczne kontrole. Przykładowo, 
w 1982 roku przeprowadzono kontrolę 
przydziału mieszkań w wybranych spół-
dzielniach mieszkaniowych na terenie 
miasta stołecznego Warszawy. Kontrole 
inicjowane przez organy PZPR dotyczy-
ły najczęściej działalności konkretnych 
osób. Dla przykładu, z inicjatywy Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Siedlcach prze-
prowadzono postępowanie wyjaśniające 
w sprawie rzekomej kradzieży kątownika 
i blachy oraz nadużywania zajmowanego 
stanowiska w celu uzyskania osobistych 
korzyści przez dyrektora Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Jakubowie63.

W okresie stanu wojennego delegatura 
współdziałała ściśle z przedstawicielami 
władz wojskowych (komisarzami, tereno-
wymi grupami operacyjnymi), przekazu-
jąc informacje o wynikach przeprowadzo-
nych kontroli oraz wnioski z nich płynące64. 
Delegatura podejmowała również czyn-
ności kontrolne z inicjatywy Ko mendy 
Stołecznej Milicji Obywatelskiej, prze-
prowadzono min. kontrolę prawidłowości 
przydziału talonów na samochody osobo-
we, pozostających w dyspozycji Urzędu 
Miasta st. Warszawy.65

Delegatura podejmowała również kon-
trole Międzyzakładowych Komisji Robo-
tniczych NSZZ „Solidarność” w Radomiu, 

63 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK w Warszawie za 1982 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 43.
64 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK w Warszawie za 1982 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 25.
65 Tamże, s. 28.
66 Tamże, s. 78 i n.
67 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK w Warszawie za 1986 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 36.
68 Tamże, s. 26.

Płocku, Kutnie i Warszawie. Kontrole 
zostały przeprowadzone w październi-
ku 1982 roku przez pięciu kontrolerów 
delegatury. Ustalono, że ogniwa regional-
ne tego związku zajmują się działalnością 
polityczną, a nie związkowo-socjalną66.

Przez cały okres funkcjonowania dele-
gatura współpracowała z innymi organa-
mi kontroli, rewizji, inspekcji i lustracji 
działającymi na terenie 5 województw 
zgodnie z właściwością miejscową. Owo 
współdziałanie dotyczyło np. w 1986 roku 
48 podmiotów wykonujących czynności 
kontrolne. Łącznie badaniami kontrolny-
mi objęto 175 jednostek organizacyjnych. 
Kontynuowana była również w tym okre-
sie utrwalona praktyka przekazywania 
delegaturze przez podmioty prowadzące 
czynności kontrolne informacji o wykry-
tych nieprawidłowościach67.

W latach osiemdziesiątych XX wieku 
bardzo często delegatura stosowała tryb 
operatywny wykorzystywania ustaleń 
z prowadzonych kontroli, polegający 
na usuwaniu jeszcze w czasie trwania czyn-
ności kontrolnych stwierdzonych niepra-
widłowości. W toku kontroli w 1986 roku 
zastosowała tryb operatywny w 250 przy-
padkach, co stanowiło wzrost w stosun-
ku do roku poprzedniego o 38,9%68. Lata 
osiemdziesiąte charakteryzowały się cią-
głymi brakami towarów na półkach skle-
powych, dlatego też w tym okresie wiodą-
cym tematem była kontrola zaopatrzenia 
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rynku i prawidłowości działania systemu 
reglamentacji. W wyniku jednej z kontroli 
stwierdzono np. w niektórych dzielnicach 
Warszawy uprzywilejowanie komitetów 
osiedlowych i komitetów sklepowych 
w przydziałach mięsa i wędlin. Rozwijał 
się system sprzedaży na zapleczu, który 
nawet czterokrotnie przekraczał normy  
kartkowe69.

Działalność delegatury  
od 1994 roku
Wraz z końcem epoki PRL nieuchron-
nie zbliżał się okres gospodarki wolno-
rynkowej. Nowy system gospodarczy 
dawał olbrzymie możliwości rozwoju 

69 E. Gołębiewski, op.cit., s. 186.
70 Ustawa z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli Dz.U. z 2017, poz. 524 t. j.
71 Dz.U. nr 148 poz. 966.

przedsiębiorczości i indywidualnej ini-
cjatywy. Podmioty gospodarcze stawały 
się samodzielne, podejmowały decyzje, za-
czynając aktywnie konkurować na rynku. 
W związku z powyższym, należało dosto-
sować przepisy ustawy o NIK do nowych 
norm i zasad, dotyczących sposobu zarzą-
dzania mieniem państwowym oraz mie-
niem komunalnym. Nowa ustawa o NIK 
została przyjęta w 1994 roku70 i można 
powiedzieć, że od tego roku zaczyna się 
nowy rozdział w historii kontroli państwo-
wej w Polsce. Ustawa ta była wielokrotnie 
nowelizowana w latach 1996–1997. Bardzo 
istotne znaczenie miała zmiana dokona-
na 8 maja 1998 r.71, gdyż ustawodawca 
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Mieczysław Kosmalski, dyrektor delegatury w latach 2004–2013.
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zharmonizował ją z nowym regulami-
nem Sejmu, który m.in. zmienił kompe-
tencje marszałka. Ponadto, dostosowano 
regulację prawną do uchwalonej rów-
nież w 1998 roku ustawy o finansach pu-
blicznych. W związku z wejściem w życie 
17 października 1997 r. Konstytucji RP 
z 2 kwietnia 199772, podjęto prace mające 
na celu dostosowanie niektórych przepisów 
ustawy z 1994 roku o Najwyższej Izbie 
Kontroli do wymogów nowej Konstytucji. 
Najistotniejsze jednak znaczenie miała 
zmiana dokonana ustawą z 22 stycznia 
2010 r.73; znowelizowała przepisy doty-
czące postępowania kontrolnego. Do roku 
1998 zgodnie z właściwością miejscową 
delegatura prowadziła kontrole na terenie 
województw: warszawskiego, siedleckie-
go, płockiego i radomskiego. Od 1999 r., 
czyli od momentu wprowadzenia reformy 
administracyjnej kraju i struktury 17 wo-
jewództw, delegatura objęła swoją wła-
ściwością miejscową teren województwa 
mazowieckiego.

Po przejściu na emeryturę w 1992 r. wie-
loletniego dyrektora Czesława Trepnera 
delegaturą do 1994 roku kierował Wojciech 
Jasiński. W latach 1994–1995 obowiąz-
ki dyrektora pełnił Stanisław Sadowski. 
Następnie od 1995 r. do 1999 r. dyrektorem 
delegatury był Lech Bylicki. Za kadencji 
dyrektora L. Byli ckiego przeszła na eme-
ryturę Eugenia Kowalewska, która prze-
pracowała w delegaturze na stanowisku se-
kretarki dyrektora aż 42 lata. Po dyrektorze 

72 Dz. U. nr 78 poz.483.
73 Dz. U. nr 227 poz. 1482.
74 Od 1.1.2014.
75 W roku 1996 delegatura przeprowadziła 261 kontroli.
76 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK w Warszawie za 1997 rok, dostęp Archiwum NIK s. 5.

L. Bylickim w latach 1999–2000 obowiązki 
pełnił Janusz Tarniewski, który zdaniem 
swoich współpracowników był niesłychanie 
życzliwym i ciepłym człowiekiem. Od po-
czątku 2001 r. do 2004 r. delegaturą kiero-
wał Józef Kalisz. Od 2004 r. do 2013 r. sze-
fem jednostki był Mieczysław Kosmalski, 
który  został przeniesiony z  Katowic, 
gdzie pełnił przez 12 lat funkcję dyrek-
tora. Dyrektor Kosmalski dał się poznać 
jako człowiek zaangażowany, działający 
z rozmachem, pod którego kierownictwem 
jednostka przeprowadziła wiele ważnych 
dla państwa kontroli. Jeszcze jako dyrek-
tor w Katowicach zapoczątkował ogólno-
polską inicjatywę „Posprzątajmy swój dom 
na wejście do Unii Europejskiej”, jako jej ko-
ordynator krajowy założył Towarzystwo 
Obywatelskie „Posprzątajmy Swój Dom”. 
Kolejną pasją dyrektora Kosmalskiego, którą 
z zapałem zaczął realizować w delegaturze, 
były kwiaty. To z jego inicjatywy powstała 
oranżeria przy wejściu do siedziby delegatu-
ry od ulicy Krzywickiego. Obecnie funkcję 
dyrektora Delegatury NIK w Warszawie 
pełni dr hab. prof. Andrzej Panasiuk74.

Delegatura NIK w Warszawie w 1997 r. 
znacznie zdynamizowała swoje działania 
kontrolne w porównaniu z poprzednimi 
latami, przeprowadzając aż 405 kontroli75. 
Wymiernym wskaźnikiem osiągnięć de-
legatury w tym roku była wysokość odzy-
skanych kwot pieniężnych – 8 380 205 zł, 
tj. 12-krotnie więcej niż w 1996 roku76. 
Było to wynikiem m.in. coraz lepszego 



372 KONTROLA PAŃSTWOWA

Andrzej Panasiuk

posługiwania się przez kontrolerów in-
strumentami prawnymi do przeprowa-
dzania kontroli, jakie wprowadziła ustawa 
o NIK w 1994 roku. Liczba zatrudnionych 
w 1997 r. w delegaturze w Warszawie wy-
nosiła 62 osoby77. Realizując zadania kon-
trolne delegatura w 1998 r. przeprowa-
dziła już 434 kontrole jeszcze w czterech 
województwach. Wzrost liczby kontro-
li nastąpił przy prawie takiej samej licz-
bie zatrudnionych osób. O aktywności 

77 W roku 1996 w Delegaturze NIK w Warszawie zatrudnione były 52 osoby.
78 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK w Warszawie za 1998 rok, dostęp Archiwum NIK s. 2-3.
79 Kontrole przeprowadzone w tym okresie, to min.: Likwidacja�dotychczasowych�i�utworzenie�nowych�struktur�

wojewódzkich�administracji�publicznej, oraz kontrola dotycząca likwidacji urzędów rejonowych i utworzenia 
administracji samorządowej w powiatach.

delegatury w tym okresie może świad-
czyć, że spośród 104 tematów kontroli, 
48 zostało przeprowadzonych z jej inicjaty-
wy78. Rok 1999 w działalności delegatury 
również był rekordowy, delegatura prze-
prowadziła 445 kontroli, w tym 7 kontroli 
na zlecenie Sejmu RP, dotyczących między 
innymi wprowadzonej reformy samorzą-
dowej79. Ponadto delegatura realizowała 
szereg kontroli doraźnych, w 2006 roku 
brała udział w 17 kontrolach doraźnych, 
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Dyrektor Delegatury NIK w Warszawie Andrzej Panasiuk (pierwszy z prawej) w towarzystwie pre-
zesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego (w środku) oraz audytora generalnego Gruzji Lashy Tordii 
na konferencji poświęconej wymianie wiedzy z dziedziny zamówień publicznych, Batumi, 2015 r.
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z czego 4 były to kontrole sprawdzające, 
2 rozpoznawcze, 5 skargowych i 6 pozo-
stałych80. W 2008 roku delegatura prze-
prowadziła już 26 kontroli doraźnych, 
z czego 19 było sprawdzających, zaś 7 skar-
gowych81.

Specyfikę pracy delegatury wyznaczało 
zawsze miasto stołeczne Warszawa, naj-
większa aglomeracja w kraju, jej poten-
cjał ekonomiczny i geopolityczny. Dla-
tego też duża część kontroli realizowa-
nych przez delegaturę dotyczyła stolicy. 
Przykładowo, na zlecenie sejmowej Komisji 
do spraw Kontroli Państwowej z 8 listopada 
2012 r. Delegatura NIK w Warszawie prze-
prowadziła w drugim i trzecim kwartale 
2013 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
oraz w spółce Narodowe Centrum Spor tu 
- Rozliczenia sp. z o.o. kontrolę pt. „Budo-
wa i wykorzystanie Stadionu Narodowego 
w Warszawie”. W wyniku kontroli NIK 
sformułowała wniosek de lege ferenda 
o konieczności jednoznacznego zdefinio-
wania w przepisach prawa budowlanego 
i w konsekwencji podatkowego jakimi 
obiektami budowlanymi są nowoczesne, 
wielofunkcyjne stadiony, w tym Stadion  
Narodowy.

80 Sprawozdanie z działalności NIK w 2006 r., zał. 4, s. 12.
81 Sprawozdanie z działalności NIK w 2008 r., zał. 4, s. 9-11.
82 Stan na 31.12.2018.

Wraz ze zwiększaniem się liczby kontroli 
realizowanych przez delegaturę, zwięk-
szała się również jej obsada kadrowa. 
W 2004 r. w delegaturze zatrudnionych 
było około 90 pracowników. Zwiększony 
stan osobowy delegatury utrzymywał 
się jeszcze przez kilka kolejnych lat, lecz 
od roku 2011 zaczął stopniowo się zmniej-
szać. Obecnie w delegaturze zatrudnione 
są 53 osoby82, z czego 5 zajmuje się obsłu-
gą kancelaryjną, 2 osoby pracują na sta-
nowisku st. inspektora kp., 8 na stano-
wisku specjalisty kp., 22 na stanowisku 
głównego specjalisty kp., 13 jako dorad-
cy prawni oraz ekonomiczni, zaś 3 osoby 
pełnią funkcje kierownicze. Stan kadro-
wy delegatury zmniejszył się w ostatnich 
latach, m.in. dlatego, że wielu pracowni-
ków odeszło do pracy na stanowiskach kie-
rowniczych w jednostkach administracji 
rządowej. Może to świadczyć o wysokim 
poziomie merytorycznym pracowników 
Delegatury NIK w Warszawie.

dr hab. prof. UwB ANDRZEJ PANASIUK
dyrektor Delegatury NIK w Warszawie





Delegatura NIK we Wrocławiu
Delegatura NIK we Wrocławiu powstała w 1946 r. jako placówka Biura Kontr oli  
przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej1. Przez dziesięciolecia, podobnie jak 
w innych terenowych jednostkach NIK, zmieniały się metody pracy, ludzie i siedziby.  
Niezmienna jest specyfika Dolnego Śląska, którą nie mniej niż historia wyróż-
nia położenie geograficzne i związane z nim zagrożenie powodziowe. Jak ważne 
jest w związku z tym zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu pokazują  
kontrole prowadzone przez delegaturę. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że to 
jedyny ważny obszar kontrolny wrocławskiej jednostki NIK. Jest ich wiele, a róż-
norodność podejmowanych tematów i badanych podmiotów doskonale oddaje 
spektrum aktywności naczelnego organu kontroli w terenie.
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pod lupą Delegatury
RADOSŁAW KUJAWIŃSKI, VIOLETTA MATUSZEWSKA-POTEMPSKA,  

LECH KOWALCZYK, KRZYSZTOF CAŁKA

Historia jednostki w latach1 1946–2000 
została szerzej opisana na łamach „Kontroli 
Państwowej” w 2005 r.2 przez Andrzeja 
J. Myrtę – dyrektora w latach 1990–2010 
oraz przez Stanisława Mikołajczyka. Od 
tego czasu zaszło wiele zmian, w tym rów-
nież personalnych na stanowiskach kie-
rowniczych.

Kadry i siedziba
W początkowym okresie działalności na 
czele Delegatury NIK we Wrocławiu stali 
kolejno: Henryk Bogatkowski (od maja 
do lipca 1946 r.), Zdzisław Plenkiewicz 
(od lipca 1946 r. do września 1947 r.) 
i Stanisław Adamczyk (od września 1947 r. 

1 Artykuł 16 ust. 1 ustawy z 11.9.1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. z 1944 r. nr 5 
poz. 22), która weszła w życie 20.9.1944.

2 A. J. Myrta: Jednostka�organizacyjna�Najwyższej�Izby�Kontroli�we�Wrocławiu,�czyli�nasza�delegatura oraz 
S. Mikołajczyk: Moje�wspomnienia�obejmują�ponad�pół�wieku…,�„Kontrola Państwowa”nr 4/2005 r. Jednym 
ze źródeł niniejszego opracowania był wymieniony artykuł A. J. Myrty i S. Mikołajczyka. 

3 W związku z wejściem w życie ustawy z 9.3.1949 o kontroli państwowej (Dz.U. z 1949 r. nr 13 poz. 74). 
4 Na podstawie przepisów ustawy z 22.11.1952 o kontroli państwowej (Dz.U. z 1952 r. nr 47 poz. 316).
5 Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.12.1952 w sprawie organizacji i zakresu działania te-

renowych jednostek kontroli państwowej (Dz.U. z 1952 r. nr 52 poz. 341), które weszło w życie 30.12.1952. 

do marca 1952 r.). Od 9 marca 1949 r. de-
legatura uzyskała status miejscowej pla-
cówki Najwyższej Izby Kontroli3; nadal 
zarządzał nią Stanisław Adamczyk, a na-
stępnie Bronisław Pawlik (od kwietnia 
1952 r. do kwietnia 1953 r.). Natomiast 
od 12 grudnia 1952 r. do 27 grudnia 1957 r. 
zadania Najwyższej Izby Kontroli przejęło 
nowo utworzone Ministerstwo Kontroli 
Państwowej4, a w miejsce delegatur powo-
łano terenowe grupy kontroli państwowej5. 
Kie rowali nimi m.in.: Antoni Wiejak (od 
kwietnia 1953 r. do lipca 1955 r.), Piotr 
Augustyniak (od sierpnia 1955 r. do grud-
nia 1956 r.) i Stanisław Mikołajczyk (od 
grudnia 1956 r. do kwietnia 1958 r.).
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Z końcem 1957 r. delegatura odzyskała 
swój byt ustawowy jako jednostka organi-
zacyjna Najwyższej Izby Kontroli6 i w takiej 
formie funkcjonowała do 1976 r. Zarządzali 
nią kolejno: wymieniony wyżej Stanisław 
Mikołajczyk, Kazimierz Maliszewski 
(od kwietnia 1958 r. do marca 1960 r.), 
Władysław Obszarny (od marca 1960 r. 
do lipca 1962 r.), Romuald Drozdowicz 
(od  lipca do  sierpnia 1962  r.), Witold 
Chmarzyński (od grudnia 1962 r. do paź-
dziernika 1971 r.) oraz Antoni Wróblewski 
(od października 1971 r. do maja 1990 r.). 

6 Na mocy ustawy z 13.12.1957 o kontroli państwowej (Dz.U. z 1957 r. nr 61 poz. 330). 
7 Artykuł 3 ustawy z 27.3.1976 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 1976 r. nr 12 poz. 66).
8 Paragraf 1 pkt 16 rozporządzenia z 14.4.1976 w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib okrę-

gowych urzędów kontroli (Dz.U. z 1976 r. nr 20 poz. 127).
9 Ustawa z 8.10.1980 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 1980 r. nr 22 poz. 82, ze zm.). 

W związku z poddaniem NIK pod nadzór 
Prezesa Rady Ministrów7 od 27 maja 1976 r. 
delegatura stała się Okręgowym Urzędem 
Kontroli (OUK) we Wrocławiu8. Kolejna 
ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli, która 
weszła w życie 8 października 1980 r., przy-
wróciła tej jednostce organizacyjnej Izby 
miano delegatury9.

W okresie od 6 maja 2010 r. do 10 czer-
wca 2013 r. delegaturą kierował Piotr 
Miklis, następnie obowiązki dyre ktora 
powierzono Mieczysławowi Biernatowi 
(od 11 czerwca 2013 r. do 9 stycznia 
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Siedziba Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu przy ul. Józefa Piłsudskiego 15/17.
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2014 r.); 10 stycznia 2014 r. dyrekto-
rem została Barbara Syta (pełniła funk-
cję do 12 czerwca 2016 r.); 13 czerwca 
2016 r. prezes NIK powierzył pełnienie 
obowiązków dyrektora Radosławowi 
Kujawińskiemu.

Pod koniec XX wieku delegatura zatrud-
niała ogółem 65 pracowników z trzyosobo-
wym kierownictwem, w tym 59 kontro-
lerów. W 2004 r. miała miejsce pierwsza 
zmiana pokoleniowa, ponieważ zatrud-
nionych zostało siedmiu nowych pracow-
ników, których średnia wieku wyniosła 
30 lat – najmłodszy miał 26 lat. Nie inaczej 
jest obecnie, gdy delegaturę zasilili– „mil-
lenialsi”. Dwie najmłodsze z nowo zatrud-
nionych kontrolerów to osoby z roczników 
1988 i 1990. Ich energia oraz doświad-
czenie pozostałych członków zespołu, 
z których m.in. pięciu pracuje w delega-
turze już ponad 30 lat, a kolejnych dzie-
więciu – ponad 20 lat, pozwalają budo-
wać zespół gotowy na każde wyzwania. 
Wychodzimy bowiem z założenia, że jed-
nym z kluczowych elementów spraw-
nego funkcjonowania każdego zespołu 

10 Do 31.7.2018. 
11 Do 31.7.2018.
12 Cytat pochodzi z pisma Ministra Skarbu Księstwa Warszawskiego, Tadeusza Dembowskiego, wystosowane-

go w związku z pracami przygotowawczymi do dekretu z 14 grudnia 1808 r. o Głównej Izbie Obrachunkowej.
13 Do 31.7.2018.
14 Finansowe rezultaty kontroli – obejmują faktyczne albo potencjalne finansowe�lub�sprawozdawcze�skutki�nie-

prawidłowości ujawnionych w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym, a także korzyści�finan-
sowe, jakie uzyskane zostały lub zostaną w wyniku przedsięwzięć będących wynikiem tego postępowania. 
Faktycznymi finansowymi lub sprawozdawczymi skutkami nieprawidłowości są kwoty uzyskane, wydatkowane 
lub uszczuplenia środków będące wynikiem działań lub zaniechań uznanych w wyniku czynności kontrolnych 
za nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a także kwoty błędów w rocznych sprawozdaniach 
budżetowych lub finansowych. Przez potencjalne�skutki�finansowe�lub�sprawozdawcze należy rozumieć skutki 
działań lub zaniechań uznanych w wyniku postępowania kontrolnego za nielegalne, niegospodarne, niecelowe 
lub nierzetelne, a także kwoty błędów w sprawozdaniach rocznych, w przypadku, gdy skutki te faktycznie 
nie zaistniały, ale: zaistnieją lub w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości mogą zaistnieć w przyszłości 
(np. zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia w sytuacji, gdy nie wydatkowano jeszcze środków na jego 
pokrycie); mogłyby zaistnieć, gdyby w wyniku kontroli NIK nie zostały wykryte i usunięte.

jest połączenie młodości i doświadczenia. 
Obecnie10 w delegaturze zatrudnionych 
jest 45 osób (z trzyosobowym kierownic-
twem), w tym 39 kontrolerów, co nie zmie-
nia faktu, że jednostka realizuje więcej 
kontroli koordynowanych niż pod koniec 
XX wieku i na początku XXI wieku.

W latach 2001–201811 pracownicy wro-
cławskiej delegatury przeprowadzili ogó-
łem 875 kontroli. Zarówno niepracujący 
już inspektorzy, jak obecni kontrolerzy, 
kierując się przesłaniem: „ktokolwiek grosz 
publiczny do swego rozporządzenia odbiera 
wydatek onegoż usprawiedliwić winien”12, 
ujawnili nie tylko szereg nieprawidłowo-
ści w funkcjonowaniu kontrolowanych 
jednostek, ale także ich skutki finanso-
we lub sprawozdawcze. Tylko w latach 
2010–201813, w następstwie 327 kontro-
li, oszacowano je na 7 946 858,4 tys. zł14. 
Wówczas do kierowników jednostek skie-
rowano łącznie 3379 wniosków pokontrol-
nych, z których 92,2% w pełni zrealizo-
wano, a ponad 5% wniosków jest w trak-
cie realizacji. Część kontroli kończy się 
również wydaniem ocen pozytywnych.
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Obecnie siedziba delegatury mieści 
się we Wrocławiu przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 15/17. Została tam 
przeniesiona w 1975 r. z ul. Podwale 76, 
w czasie gdy ulica ta nosiła nazwę Gen. 
K. Świerczewskiego. Siedziba delegatury 
znajduje się w budynku wybudowanym 
w latach1850–1860. Wtedy przy ówcze-
snej Garten Strasse (Ogrodowa) powstała 
bogata kamienica czynszowa o neorene-
sansowych dekoracjach według projektu 
Carla Schmidta. Została gruntownie prze-
budowana w końcu lat 30. XX wieku we-
dług projektu Paula Hauslera i Herberta 
Forstera. Zmiany objęły zarówno elewację, 
jak i układ wnętrz. Elewację gładko otynko-
wano, z wyjątkiem parteru, który wyłożono 
piaskowcem z okolic Kłodzka. Na jednej 
ze ścian holu na parterze znajdowało się 

malarskie dzieło Alberta Helma „Zdrowa 
niemiecka rodzina”. Po przebudowie miał 
tu siedzibę NSV-Gauhaus czyli Urząd 
NSDAP do spraw Opieki Społecznej. 
Od 1945 r. budynek pozostaje siedzibą 
instytucji państwowych, a dziś wraz z de-
legaturą realizują w nim swoje zadania: 
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, 
Delegatura Urzędu Komunikacji Elektro-
nicznej we Wrocławiu, Wojewódzki Inspe-
ktorat Ochrony Roślin i Nasienni ctwa we 
Wrocławiu a także Dolnośląskie Biu ro 
Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu.

Wrocławskie NAJ
Właściwość miejscowa delegatury implikuje 
różnorodność podmiotową i przedmiotową 
prowadzonych kontroli, które niewątpliwie 
można określić mianem „NAJ”, ponieważ:

Fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 D

el
eg

at
ur

y 
N

IK
 w

e 
W

ro
cł

aw
iu

Narada roczna w Delegaturze NIK we Wrocławiu z udziałem prezesa NIK Lecha Kaczyńskiego; od 
lewej: doradca techn. Anna Łomot, gł. księgowa Janina Boroń, prezes Lech Kaczyński, dyrektor 
delegatury Andrzej Janusz Myrta, doradca ekonom. Eugeniusz Węgrzyn, st. inspektor kp. Stanisław 
Reszczyński, specjalista kp. Bolesław Sławiński, doradca ekonom. Andrzej Skupiński, 7 kwietnia 1992 r.
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 • NAJdalej położona jednostka kontrolo-
wana na terenie Dolnego Śląska – to Dom 
Pomocy Społecznej w Opolnie Zdroju 
(„spód” worka turoszowskiego);

 • NAJbliżej skontrolowana jednostka 
– to Prokuratura Regionalna we Wrocła-
wiu – jedno piętro powyżej siedziby de-
legatury NIK;

 • NAJwyżej prowadzone czynności kon-
trolne – to oględziny tras turystycznych 
koło Schroniska Górskiego „Dom Ślą-
ski” na Równi „Pod Śnieżką” na wysoko-
ści 1400 m n.p.m.;

 • NAJniżej prowadzone czynności kon-
trolne – to oględziny na przodku w Kopalni 
Węgla Kamiennego Thorez w Wałbrzychu, 
ok. 700 m poniżej powierzchni ziemi;

 • NAJmniejsza skontrolowana jednostka 
– to jednoosobowy Zakład Naprawy Sprzę-
tu Radiowo-Telewizyjnego w Ka mien nej 
Górze, którego budżet roczny nie prze-
kraczał kilkudziesięciu tysięcy złotych;

 • NAJwiększa skontrolowana jednostka 
– to Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
w Warszawie, z budżetem rocznym FUS 
w wysokości około 74 032,7 mln zł.

Najciekawsze kontrole
Dopłaty do leków

Jedną z pierwszych w XXI wieku, nad-
zorowanych przez wrocławską delegatu-
rę, była kontrola „Prawidłowości dopłat 

15 P/00175 – nadzorowana przez Lecha Kowalczyka doradcę ekonomicznego. 
16 Koszty refundacji cen leków i materiałów medycznych dla osób uprawnionych, tj. inwalidów wojennych, 

współmałżonków pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdów i wdowców po poległych żoł-
nierzach i zmarłych inwalidach wojennych uprawnionych do renty rodzinnej (zgodnie z art. 44 ust.2 ustawy 
z 6.2.1997 o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. z 1997 r. nr 28 poz. 153, ze zm.), po reformie 
służby zdrowia z 1.1.1999 i utworzeniu Kas Chorych, stanowiły drugą pozycję wydatków na ochronę zdrowia 
Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych we Wrocławiu.

17 P/01/174 – nadzorowanej przez Krzysztofa Kubiaka doradcę ekonomicznego. 

do leków dla uprawnionych w wojewódz-
twie dolnośląskim”15. Skontrolowano recep-
ty w aptekach i dokumentację medyczną16 
oraz uprawnienia osób bezpłatnie reali-
zujących recepty w całości refundowane 
przez Kasę Chorych. Kontrola wykazała 
m.in., że na konto inwalidów wojennych, 
często bez ich wiedzy i akceptacji, leka-
rze wystawiali dla siebie lub osób trzecich 
bezpłatne recepty, najczęściej na drogie 
leki, a zwłaszcza na tzw. parafarmaceutyki. 
Ujawniono również powszechną praktykę, 
w ramach której po śmierci uprawnionego 
inwalidy rodzina nie oddawała jego legity-
macji, zaopatrując się dalej w leki (i inne 
produkty) za darmo. W trzech przypad-
kach po kontrolach w aptekach, w których 
ujawniono znaczną liczbę recept bezpłat-
nych wypisywanych przez trzech lekarzy 
z reguły na paraleki (nalewki ziołowe, zioła 
Bittnera,) bądź leki psychotropowe i odchu-
dzające w ilościach wskazujących, że od-
biorcami mogły być inne osoby, skierowa-
ne zostały zawiadomienia do prokuratury 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Nielegalne wydobycie kopalin

W 2002 r. upubliczniono wyniki kon troli 
„Działalność organów administracji pu-
blicznej w zakresie załatwiania spraw zwią-
zanych z budową stawów rybnych w la-
tach 1999–2000 (I półrocze)”17. Wykazała 



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 381 

Delegatura NIK we Wrocławiu

ona m.in., że na terenie Dolnego Śląska, 
pod pretekstem budowy stawów ryb-
nych, nielegalnie wydobywano kopaliny 
pospolite, głównie piasek i żwir. Następnie 
odsprzedawano je z zyskiem. Taka dzia-
łalność sprzyjała rabunkowej gospodarce 
złożami kopalin i była możliwa z powodu 
biernej postawy organów administracji 
publicznej. Do wyników kontroli żaden 
z kierowników kontrolowanych 16 pod-
miotów nie wniósł zastrzeżeń. Wszystkie 
sformułowane wnioski (łącznie 89), zo-
stały zrealizowane. W związku ze stwier-
dzonymi nieprawidłowościami do orga-
nów ścigania skierowano łącznie osiem 
zawiadomień.

Ochrona przeciwpowodziowa

Jednym z  priorytetowych obszarów 
– w których wyspecjalizowała się Delega-
tura NIK we Wrocławiu – jest ochrona 
przeciwpowodziowa. Latem 1997 r. w po-
łudniowej Polsce (a także w Czechach, 
Austrii i Niemczech) wystąpiły obfite 
opady deszczu, które w konsekwencji 
spowodowały, że pod wodą znalazło się 
niemal 40% powierzchni Wrocławia oraz 
wiele miast i wsi położonych w obecnym 
województwie dolnośląskim, opolskim 
i śląskim. Kulminacyjna fala powodziowa 
dotarła do stolicy Dolnego Śląska 12 lipca 
1997 r. Ta klęska żywiołowa pokazała 

18 D/01/511 – nadzorowana przez Lecha Kacperkiewicza doradcę ekonomicznego.
19 P/06/156 – nadzorowana przez Lecha Kacperkiewicza doradcę ekonomicznego. 
20 P/11/176 – nadzorowana przez Andrzeja Skupińskiego doradcę ekonomicznego.
21 P/12/184 – j.w.
22 Pierwsza kontrola obejmowała okres 2007–2008, następne za rok: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017. Ostatnia informacja o wynikach kontroli – nr ewidencyjny 156/2017/P/17/104/LWR.
23 Koordynowane kolejno przez: doradców ekonomicznych: Lecha Kacperkiewicza, Krzysztofa Kubiaka, Ziemo-

wita Florkowskiego, głównych specjalistów k.p.: Przemysława Dowgiałę, Violettę Matuszewską-Potempską 
i Cezarego Mazika specjalistę k.p. 

braki w ochronie przeciwpowodziowej 
Wrocławia i dorzecza Górnej Odry.

Cykl badań poświęconych temu za-
gadnieniu zapoczątkowała kontro-
la z 2001 r. „Wykorzystanie kredytu  
4264-POL Międzynarodowego Banku 
Odbudowy i Rozwoju, przeznaczonego 
na realizację programu dotyczącego usu-
wania skutków powodzi z lipca 1997 r.”18 
Następnie w 2006 r. przeprowadzono kon-
trolę „Realizacji Programu wieloletnie-
go ‚Program dla Odry 2006’, szczególnie 
w obszarze zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego”19. Czy jesteśmy zatem zabezpie-
czeni przed kolejną powodzią? Zdaniem NIK 
– nie. Potwierdzają to również, wpisujące się 
w tę tematykę, kontrole przeciwpowodzio-
we, między innymi: z 2011 r. „Udzielanie 
pomocy poszkodowanym w wyniku powo-
dzi występujących w 2010 r.”20 oraz z 2012 r. 
„Wykorzystanie środków publicznych na za-
bezpieczenie przeciwpowodziowe i likwida-
cję skutków powodzi”21.

Brak zabezpieczenia przeciwpowodzio-
wego potwierdzają również przeprowa-
dzane od 2009 r.22 kontrole realizacji 
Pro jektu Ochrony Przeciwpowodziowej 
w dorzeczu Odry, a od 2017 r. także re-
alizacji Proje ktu Ochrony Przeciwpowo-
dziowej w dorzeczu Odry i Wisły, współ-
finansowanych m.in. środkami z Banku 
Świa towe go23. Szczegółowej kontroli 
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podlegają również sprawozdania finan-
sowe tych Projektów, z badania których 
delegatura, jako ich audytor, każdego 
roku przedkłada Bankowi Światowemu 
raport, bardzo wysoko oceniany przez tę 
instytucję. Opublikowana w 2017  r. 
ostatnia informacja o wynikach tej kon-
troli, tj. „Realizacji Projektów Ochrony 
Przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry 
i Wisły”24 pokazała m.in., że 20 lat po po-
wodzi tysiąclecia z lipca 1997 r., Wrocław 
i okolice nadal nie są w pełni zabezpie-
czone. Jej skutków doświadczyło wów-
czas ponad 2,5 tysiąca wsi i miast w po-
łudniowej i zachodniej Polsce. Powodem 
było niezakończenie wszystkich zadań 
przewidzianych w Projekcie ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry, 
tj. zadań widawskich realizowanych w ra-
mach Modernizacji Wrocławskiego Węzła 
Wodnego oraz kluczowej inwestycji, tj. bu-
dowy Zbiornika Racibórz. Dodatkowo 
najnowsze modele hydrauliczne dla rzeki 
Widawy wskazują, że bez dodatkowego za-
bezpieczenia przeciwpowodziowego części 
Wrocławia oraz terenu gmin: Długołęka, 
Czernica i Wisznia Mała, leżących w jej do-
linie, przy fali wezbraniowej powyżej 
120 m3/s wystąpi zjawisko „cofki dyna-
micznej”. Przy maksymalnym przerzucie 
300 m3/s wody może dojść do strat wy-
noszących nawet ok. 700 mln zł. Kontrola 
NIK wykazała również, że już na wstęp-
nym etapie realizacji Projektu ochrony 

24 P/17/104 – koordynowana przez Cezarego Mazika specjalistę k.p. 
25 P/02/168 – koordynowana przez Marka Skrzypeckiego doradcę ekonomicznego. 
26 P/04/177 – koordynowana przez Marka Skrzypeckiego doradcę ekonomicznego.
27 P/07/165 – koordynowana przez Annę Łomot doradcę ekonomicznego.
28 P/14/118 – nadzorowana przez Andrzeja Siekierkę doradcę ekonomicznego.

przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry 
i Wisły występują opóźnienia w planowa-
nym zakończeniu poszczególnych zadań, 
sięgające nawet 30 miesięcy w stosunku 
do pierwotnie przyjętych założeń.

Ochrona zdrowia

Delegatura NIK we Wrocławiu cyklicz-
nie kontrolowała również szeroko ro-
zumianą służbę zdrowia. Od kontroli 
z 2002 r. „Wykorzystanie łóżek szpital-
nych w świetle prawidłowości rozliczeń 
kosztów działalności placówek medycz-
nych”25, przez kontrolę z 2004 r. „Realizacja 
przez wojewodów zadań wynikających 
z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
w zakresie rejestracji i kontroli zakładów 
opieki zdrowotnej w świetle prawidłowo-
ści ich funkcjonowania26, czy też kontro-
lę z 2007 r. dotyczącą „Funkcjonowania 
opieki psychiatrycznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem opieki stacjonar nej”27. 
W 2014  r. przeprowadzono kontrolę 
„Funkcjonowanie opieki paliatywnej i ho-
spicyjnej na terenie województwa dolno-
śląskiego”28. Z uwagi na społeczną wagę 
problemu oraz skutki braku sprawowa-
nia nad chorymi należytej opieki palia-
tywnej i hospicyjnej, kontrolerzy podjęli 
ten temat. Wyniki kontroli pokazały, że pa-
cjenci oddziałów paliatywnych i hospicyj-
nych dolnośląskich placówek leczniczych 
mają zapewnioną właściwą opiekę medycz-
ną i psychologiczną. Niemniej, nie wszyscy 
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chorzy mogli z niej skorzystać. Utrudnienia 
wynikały głównie z niedostatecznej licz-
by placówek sprawujących opiekę palia-
tywną i hospicyjną, a także z nierówno-
miernego ich rozmieszczenia na terenie 
województwa dolnośląskiego, zbyt małej 
liczby łóżek, jakimi dysponowały szpitalne 
oddziały medycyny paliatywnej i hospicja 
stacjonarne i niewystarczającej wielko-
ści środków przeznaczonych przez NFZ 
na świadczenia. W 2018 r. opublikowano 
również wyniki kontroli „Zapobieganie i le-
czenie depresji”29. Wykazano m.in., że spo-
śród sześciu skontrolowanych przez NIK 
samorządów (JST), które prowadziły dzia-
łania ukierunkowane na profilaktykę i le-
czenie tej choroby30, jedynie w trzech31 
opracowano i wdrożono kompleksowe 
programy polityki zdrowotnej, nato-
miast zakładane cele osiągnięto jedynie 
w jednym32 z czterech badanych progra-
mów. Niemal wszystkie przedsięwzięcia 
dotyczące walki z depresją były prowa-
dzone poza tymi programami33. W oce-
nie NIK programy polityki zdrowotnej 
są optymalną formą zapewnienia przez sa-
morządy skutecznej, bezpiecznej i efek-
tywnej realizacji zadań w tej dziedzinie, 
gdyż realizowane są zwykle w kilkuletniej 

29 P/17/105 – koordynowana przez Jeremiego Śliwińskiego głównego specjalistę k.p., zastępcą koordynatora 
była Ksymena Kramarczyk-Rosiak główny specjalista k.p. Kontrola ta koncentrowała się na ocenie skutecz-
ności działań jednostek samorządu terytorialnego (dalej: „JST”) w realizacji zadań z zakresu zapobiegania 
i leczenia depresji, stanowiących zadania własne tych jednostek, ponieważ taka działalność powinna stano-
wić istotne uzupełnienie dla oferty świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego, gwarantowanych przez NFZ.

30 W tym głównie o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.
31 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
32 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
33 105 ze 109 (96%).
34 Pomimo że depresję zaliczono do istotnych problemów zdrowia psychicznego w pięciu z sześciu objętych 

kontrolą JST, to zakres i skala podejmowanej w związku z tym aktywności samorządów warunkowana 
była ich możliwościami finansowymi.

perspektywie i podlegają określonym wy-
mogom prawnym, a w szczególności opi-
niowaniu przez Agencję Oceny Technologii 
Medycznej i Taryfikacji. Działania realizo-
wane poza tymi programami przybierają 
natomiast formę pomocy o charakterze 
doraźnym, bez możliwości oceny w dłuż-
szej perspektywie skuteczności zaplano-
wanych działań w stosunku do założonych 
celów oraz ewaluacji uzyskanych efektów 
zdrowotnych34. W trzech JST zaintere-
sowanie udziałem w przedsięwzięciach 
służących walce z depresją przewyższało 
możliwości uzyskania oczekiwanej pomo-
cy. Wyniki kontroli pokazały, że realiza-
cja przez skontrolowane samorządy zadań 
związanych z zapobieganiem i leczeniem 
depresji nie wpływała w istotny sposób 
na poprawę zdrowia psychicznego spo-
łeczności lokalnych.

Ubezpieczenia społeczne

W 2005 r. pracownicy delegatury skon-
trolowali centralę Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Warszawie, pod wzglę-
dem „Rozliczania składek na ubezpie-
czenia emerytalne, przekazywanych 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
do otwartych funduszy emerytalnych 
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Fot. Marek MaślankaSpotkanie obecnych i byłych pracowników Delegatury NIK we Wrocławiu, marzec 2018 r.
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w latach 2001–2005 (I półrocze)”35. 
Wykazano m.in., że pomimo upływu 
7 lat od wprowadzenia zreformowane-
go systemu ubezpieczeń społecznych, 
ZUS w dalszym ciągu, niezależnie od su-
biektywnych i obiektywnych przyczyn, 
nie był w stanie poinformować ubezpie-
czonych – do czego obligowały go prze-
pisy ustawy z 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych36 
– o zgromadzonych składkach na ubez-
pieczenie emerytalne z lat 1999–2000. 
Nie przekazał także otwartym fundu-
szom wszystkich składek, które otrzymał 
w latach 1999–2002 z powodu ich nie-
zidentyfikowania. Niezado walające 
były wskaźniki efektywności egzekucji 
własnej należności na rzecz Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, mimo rosną-
cej liczby egzekucji. Zakład nie wywiązy-
wał się również ze wszystkich wymaga-
nych obowiązków informacyjnych wobec 
Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy 
Eme rytalnych. Stosowany w  ZUS 
Kompleksowy Systemem Informatyczny 
(KSI) nie obejmował całości spraw in-
formatycznych związanych z systemem 
ubezpieczeń społecznych, w tym odno-
szących się do ich II filaru. Niedomagania 
i wady systemowe KSI ZUS nie pozwalały 
w szczególnych przypadkach na przeka-
zywanie składek do OFE37.

35 P/05/157 – koordynowana przez Krzysztofa Kubiaka doradcę ekonomicznego.
36 Dz.U. nr 137 poz. 887, ze zm.
37 Negatywnie oceniono niewymierzanie płatnikom składek, bądź instytucjom obsługującym wpłaty składek, 

dodatkowych opłat za nieterminowe przekazanie składek z ich winy do otwartych funduszy emerytalnych, 
m.in. z powodu nieprzygotowania wspomagającego narzędzia informatycznego.

38 P/07/164 – koordynowana przez Krzysztofa Szczepanika doradcę ekonomicznego. 
39 P/08/163 – j.w.
40 P/12/185 – koordynowana przez Andrzeja Siekierkę doradcę ekonomicznego.

Szkolnictwo służb mundurowych

Kolejną grupą kontroli, którą „pilotowa-
li” pracownicy wrocławskiej delegatury, 
były badania szkolnictwa wyższego służb 
mundurowych. Zapoczątkowała je kontro-
la z 2007 r. „Organizacja i funkcjonowanie 
akademii wojskowych i wyższych szkół ofi-
cerskich, ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarki finansowej i mienia oraz struk-
tury zatrudnienia w latach 2005–2007 
(I półrocze)”38 i „Funkcjonowanie szkół 
podoficerskich resortu obrony narodo-
wej w latach 2005–2008 (I półrocze)”39 
oraz kontrola z 2012 r. „Funkcjonowanie 
szkół i ośrodków szkoleniowych w Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej i Straży Gra-
ni cznej”40. Ostatnia pozwoliła na wyda-
nie oceny pozytywnej dotyczącej orga-
nizacji i prowadzenia szkoleń funkcjo-
nariuszy, wyposażenia szkół i ośrodków 
szkoleniowych w niezbędne pomoce dy-
daktyczne, a także zapewnienia odpo-
wiednich warunków lokalowych umoż-
liwiających prowadzenie zajęć na wy-
sokim poziomie. Stwierdzono jednak, 
że z roku na rok mundurowi otrzymują 
coraz mniej pieniędzy na szkolenia. O ile 
w 2009 r. było to 411 mln zł, to w 2011 r. 
już tylko 365 mln złotych. W Policji je-
dynie nieco ponad połowa z 52 tys. funk-
cjonariuszy mogła podnieść kwalifikacje. 
W Państwowej Straży Pożarnej było o wiele 
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gorzej, bo z ponad 12 tys. strażaków prze-
szkolono zaledwie 18,5%. Najlepiej radzi-
ła sobie Straż Graniczna, gdzie na kursy 
skierowano prawie 44 tys. funkcjonariu-
szy. Niezadowalająca była jednak jakość 
szkoleń i kursów proponowanych mundu-
rowym. Programy szkoleń nie były w pełni 
przystosowane do wymogów stawianych 
w późniejszej pracy, organizowano zbyt 
mało zajęć praktycznych oraz nieodpo-
wiednio przygotowywano do zadań spe-
cjalistycznych.

Gaz łupkowy

W 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli oce-
niła działania administracji publicznej 
oraz  przedsiębiorców podejmowane 
w związku z poszukiwaniem złóż gazu 
łupkowego w Polsce. W ramach prze-
prowadzonej kontroli „Poszukiwanie, 
wydobywanie i zagospodarowanie gazu 
łupkowego”41 zidentyfikowano szereg nie-
prawidłowości, z których najważniejsze 
dotyczyły: znacznych opóźnień w pro-
wadzeniu, rozpoczętych w 2011 r., prac 
związanych z tworzeniem i nowelizacją 
prawa dotyczącego poszukiwania i wy-
dobywania węglowodorów, w tym gazu 
z łupków oraz przepisów w zakresie opo-
datkowania kontrolowanej działalności, 
a także niewystarczające uregulowa-
nie procesu pobierania i postępowania 
z próbkami geologicznymi pozyskiwa-
nymi w wyniku otworów wiertniczych. 
W udzielonych koncesjach nie zapewniono 

41 P/12/186 – koordynowana przez Krzysztofa Kubiaka doradcę ekonomicznego.
42 I/10/007.
43 Doradcy ekonomiczni – Krzysztof Całka, Artur Urban, Andrzej Siekierka oraz główny specjalista k.p. Jeremi 

Śliwiński.

bowiem obowiązku bieżącego przekazy-
wania do państwowego zasobu geologicz-
nego próbek geologicznych. Także przy-
jęty przez Ministra Środowiska sposób 
udzielania koncesji każdemu z przedsię-
biorców według wnioskowanego zakresu, 
obejmującego łącznie nawet 10 tys. km2, 
umożliwił wprawdzie rozdysponowanie 
całego obszaru koncesyjnego, jednak za-
blokował na co najmniej kilka lat dostęp 
innym przedsiębiorcom zainteresowanym 
poszukiwaniem tego surowca, co w konse-
kwencji może spowodować spowolnienie 
procesu rozpoznania zasobów.

Bezpieczeństwo 
podróży państwowych

W marcu 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli 
przesłała do Sejmu raport z kontroli do-
tyczącej „Organizacji i bezpieczeństwa 
wizyt najważniejszych osób w państwie 
w latach 2005–2010”42. Czynny udział 
w przedmiotowej kontroli, koordynowa-
nej przez ówczesny Departament Komu-
nikacji Systemów Transportowych, miało 
również czterech kontrolerów z naszej de-
legatury43. Efektem ich pracy były m.in. 
ustalenia, że wyjazdy korzystających z lot-
nictwa transportowego Sił Zbrojnych RP, 
były w latach 2005–2010 organizowane 
w sposób niegwarantujący należytego 
poziomu bezpieczeństwa. Brakowało 
spójnego systemu procedur, a istnieją-
ce przepisy były w wielu wypadkach 
lekceważone, czego przykładem jest lot 
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z 10 kwietnia 2010 r., w trakcie którego 
doszło do katastrofy, w następstwie której 
pod Smoleńskiem zginęli wszyscy pasa-
żerowie samolotu.

Stadion we Wrocławiu

W 2014 r. ukazała się informacja o wy-
nikach kontroli „Realizacja budowy 
oraz wykorzystanie stadionu miejskie-
go we Wrocławiu”44. W grudniu 2007 r., 
celem przygotowania, koordynowania 
i nadzorowania inwestycji, utworzono 
jednoosobową spółkę miejską– Wrocław 
2012 Sp. z o.o. Stadion został wybudowa-
ny w sposób i w terminie umożliwiającym 
organizację EURO 2012, jednak z uwagi 
na skalę, wagę i charakter stwierdzonych 
nieprawidłowości NIK oceniła negatywnie 
działania służące przygotowaniu budowy 
pod względem dokumentacyjno-organiza-
cyjnym, oraz dotyczące przebiegu, jakości 
i rozliczenia robót oraz innych prac zwią-
zanych z budową stadionu oraz sposobu 
jego zagospodarowania.

Stadniny koni

W 2014 r. upubliczniono również wy-
niki kontroli „Realizacja zadań i gospo-
darka finansowa stadnin koni należą-
cych do Skarbu Państwa”45. Kontrola 
ta pokazała m.in., że w stadninach koni, 

44 P/13/187 – nadzorowana przez Andrzeja Skupińskiego doradcę ekonomicznego.
45 P/13/188 – koordynowana przez Artura Urbana doradcę ekonomicznego, zastępcą koordynatora był  

Marcin Kaliński główny specjalista k.p.
46 M.in. w celu zapewnienia należytego postępu hodowlanego dokonywano prawidłowej kwalifikacji ogierów 

czołowych (reproduktorów) do stada podstawowego oraz klaczy matek wykorzystywanych do rozrodu. 
Zatrudniona w stadninach koni kadra, w szczególności na stanowiskach odpowiedzialnych bezpośrednio 
za przebieg hodowli koni legitymowała się wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, zapewniającym 
właściwą realizację procesów hodowlanych. Pozwalało to na prawidłowe wykonywanie zadań w zakresie 
utrzymania, przeglądów hodowlanych koni, ich odpowiedniej selekcji i doboru do rozrodu.

47 P/13/189 – koordynowana przez Krzysztofa Całkę doradcę ekonomicznego.

funkcjonujących jako  spółki Skarbu 
Państwa, posiadających szczególne zna-
czenie dla gospodarki narodowej, stworzo-
no warunki umożliwiające ochronę i za-
chowanie najcenniejszych pod względem 
genetycznym linii utrzymywanych ras46. 
Jednakże stadniny nie posiadały przej-
rzystych procedur sprzedaży zwierząt, 
w efekcie czego ich wartość była często 
zaniżana na rzecz kupujących, a sprzeda-
żą zajmowały się nieupoważnione osoby. 
W pogoni za zyskami jedna ze stadnin 
sprzedała nielegalnemu pośrednikowi 
zdrowe konie na rzeź. Większość podmio-
tów nie dbała o stan techniczny budyn-
ków, w tym także stajni. Ponadto wystąpiły 
przypadki niezapewnienia odpowiednich 
warunków weterynaryjnych, które są wy-
magane przy hodowli koni.

Farmy wiatrowe

Duże znaczenie dla obywateli miała, koor-
dynowana przez delegaturę wrocławską, 
kontrola „Lokalizacja i budowa lądowych 
farm wiatrowych”47, również opublikowa-
na w 2014 r. W jej wyniku negatywnie oce-
niono proces ich powstawania. Ustalono 
m.in., że władze gmin decydowały o loka-
lizacji takich obiektów ignorując społecz-
ne sprzeciwy. Budową wielu elektrowni 
tego typu były zainteresowane pełniące 
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funkcje lub zatrudnione w gminach osoby, 
na których ziemi powstały farmy. Zgody 
lokalnych władz na lokalizację elektrowni 
zostały w większości przypadków uza-
leżnione od przekazania na rzecz gminy 
darowizn lub sfinansowania przez firmy 
budujące takie obiekty dokumentacji pla-
nistycznej. NIK wskazała, że proces po-
wstawania farm przebiegał często w wa-
runkach zagrożenia konfliktem interesów, 
brakiem przejrzystości i korupcją.

Przygotowania  
do olimpiady w Londynie

Nie tylko kibice, sportowcy, dziennikarze 
i komentatorzy sportowi byli zaintereso-
wani wynikami opublikowanej w 2015 r. 
kontroli „Prawidłowość wykorzystania 
środków publicznych na przygotowanie pol-
skich sportowców do udziału w Igrzyskach 
XXX Olimpiady w Londynie”48. Jej wyniki 
pokazały m.in., że na każdy rok przed IO 
Londyn 2012 Minister Sportu określał za-
sady przyznawania dotacji celowych z bu-
dżetu państwa na przygotowania polskich 
sportowców (członków kadry narodowej) 
do współzawodnictwa sportowego na naj-
wyższym poziomie (ME, MŚ, IO) i zgod-
nie z tymi zasadami przyznawał dofinanso-
wanie poszczególnym polskim związkom 

48 P/13/190 – kontrola zaprojektowana przez Ksymenę Kramarczyk-Rosiak głównego specjalistę k.p., koor-
dynowana przez Radosława Kujawińskiego, wówczas doradcę prawnego.

49 Związki te były bowiem objęte działającym z mocy prawa czasowym zakazem otrzymywania dotacji.
50 NIK zidentyfikowała również problemy o charakterze systemowym. Najważniejsze z nich to: bez dotacji 

przyznawanych przez Ministra Sportu większość skontrolowanych polskich związków sportowych nie tylko 
nie byłaby w stanie przygotowywać polskich sportowców do współzawodnictwa sportowego, ale w ogóle 
nie mogłaby funkcjonować. Mimo że zakreśloną w ustawie o sporcie rolą Ministra Sportu jest dofinansowy-
wanie uprawiania lub organizowania sportu oraz jego promocji, a nie całkowite finansowanie tych działań, 
to ogółem w latach 2009–2012 środki publiczne pochodzące z dotacji udzielonych przez Ministra stanowiły 
niemal 80% wartości wszystkich zadań zrealizowanych przez polskie związki sportowe w ramach przygoto-
wywania zawodników kadry narodowej do międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. 

51 P/14/119 – koordynowana przez Lecha J. Kowalczyka doradcę ekonomicznego.

sportowym oraz innym podmiotom zaan-
gażowanym w przygotowania olimpijskie. 
Środki przeznaczone przez Ministra na wy-
mienione powyżej cele w znacznym stopniu 
wydatkowano prawidłowo. Niemniej zarów-
no przy ich przyznawaniu, jak rozliczaniu 
i kontroli, nie uniknięto nieprawidłowości. 
Najistotniejsze z nich to m.in. udzielenie 
dwóm polskim związkom sportowym łącz-
nie 24,2 mln zł dotacji celowych, mimo 
że nie mogło być im przyznawane wspar-
cie publiczne49, czy też udzielenie jedne-
mu ze związków dotacji celowej w kwocie 
5,9 mln zł z naruszeniem obowiązujących 
zasad. Nieprawidłowości występowały rów-
nież po stronie polskich związków spor-
towych50.

Mniejszość romska

W 2015 r. upublicznione zostały także wy-
niki kontroli „Działania administracji pu-
blicznej na rzecz ochrony praw mniejszo-
ści romskiej w Polsce”51, koordynowanej 
przez Delegaturę NIK we Wrocławiu. 
Zbadano realizację zadań nałożonych 
na  administrację centralną i  lokalną 
na mocy ustawy o mniejszościach narodo-
wych i etnicznych oraz dziesięcioletniego 
rządowego Programu na rzecz społeczności 
romskiej. Dodatkowo delegatura zbadała 



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 389 

Delegatura NIK we Wrocławiu

działania podejmowane przez administra-
cję rządową i samorządową wobec grupy 
rumuńskich Romów mieszkających na nie-
legalnych koczowiskach we Wrocławiu. 
Wyniki kontroli pokazały, że dzięki dzia-
łaniom wynikającym z ustawy o mniejszo-
ściach i wykonaniu zadań Programu stwo-
rzono warunki umożliwiające mniejszości 
romskiej zachowanie tożsamości etnicznej, 
obyczajów, tradycji i kultury. Zapewniono 
jej prawo do edukacji, opieki zdrowotnej 
i uczestnictwa w życiu lokalnych spo-
łeczności. Polepszyła się także sytuacja 
socjalno-bytowa Romów, w tym ich bez-
pieczeństwo na tle etnicznym. Niemniej 
Izba zwróciła uwagę, że pomimo zauwa-
żalnej poprawy położenia społeczno-eko-
nomicznego Romów, wciąż pozostawali 
oni na marginesie społecznym52. W ocenie 
NIK wypracowanie trwałej, korzystnej 
zmiany będzie wymagało jeszcze wielu 
lat pracy i obustronnych wysiłków. Już 
po zakończeniu kontroli oba nielegalne 
koczowiska zostały zlikwidowane, a ro-
dziny przeprowadziły się do mieszkań 
w różnych częściach Wrocławia wynaj-
mowanych przez Fundację Dom Pokoju.

Usługi prawnicze

W 2016 r. obywatele mogli zapoznać 
się z wynikami kontroli „Zlecanie usług 
prawniczych przez jednostki sektora fi-
nansów publicznych w województwie 
dolnoślą skim”53, która wykazała, że tylko 

52 Było to spowodowane m.in. ich wciąż niższym statusem socjalnym, niedostatecznym wykształceniem 
oraz wysokim bezrobociem.

53 P/15/106 – nadzorowana przez Krzysztofa Całkę doradcę ekonomicznego, zastępcą nadzorującego był 
Jakub Mucha główny specjalista k.p.

54 P/15/108 – nadzorowana przez głównych specjalistów k.p.: Małgorzatę Jakubiec-Dzieleńdziak i Marcina 
Kalińskiego.

w jednym urzędzie obsługę tych zadań 
prowadzili wyłącznie pracownicy urzędu, 
w pozostałych powierzano ją – w całości 
lub w części – firmom zewnętrznym. NIK 
ustaliła, że 60% środków przeznaczonych 
na zewnętrzną obsługę prawną wydano 
niezgodnie z prawem lub zasadami nale-
żytego zarządzania finansami publiczny-
mi. Większość usług zlecano bez przetar-
gów bądź w trybie z wolnej ręki. Duża 
część z nich dotyczyła zewnętrznej po-
mocy prawnej przy odzyskiwaniu VAT, 
przy czym jej koszt sięgał nawet 30% zwró-
conego podatku.

Pomoc dla uzdolnionych uczniów

W tym samym roku ogłoszono wyniki kon-
troli „Wspieranie uczniów uzdolnionych 
w województwie dolnoślą skim”54, która 
wykazała m.in., że wspieranie uczniów 
nie przebiegało w sposób, który w pełni 
gwarantowałby rozwój ich uzdolnień. 
Szkoły nie miały bowiem pomysłu na pracę 
z takimi dziećmi. Problemem było zarówno 
wyłanianie tych najbardziej uzdolnionych, 
jak ich dalsze wspieranie: nie organizowano 
dla nich specjalnych zajęć ani obozów na-
ukowych, nie wszyscy najzdolniejsi mogli 
też liczyć choćby na stypendia. W kontro-
li tej wskazano jednocześnie na przykład 
dobrej praktyki, jaką jest funkcjonujący 
od 2000 r. Dolnośląski System Wspierania 
Uzdolnień, współtworzony przez samorząd 
województwa, w ramach którego działa 



390 KONTROLA PAŃSTWOWA

Radosław Kujawiński, Violetta Matuszewska-Potempska,  
Lech Kowalczyk, Krzysztof Całka

Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia. 
NIK zauważa jednak, że pomimo 16 lat 
działania współpracuje z nim jedynie nie-
spełna 4% szkół podstawowych i gimna-
zjów z regionu. W związku z tym jego efek-
tywność – mierzoną liczbą szkół należą-
cych do sieci z uwzględnieniem okresu 
funkcjonowania – należy uznać za niską, 
a sam system za nieskuteczny.

Sprzedaż dopalaczy

W  2017  r. szerokim echem w  me-
diach odbiła się ogólnopolska kontro-
la „Przeciwdziałanie sprzedaży dopala-
czy”55. Problem jest niezmiernie ważny 
społecznie, ponieważ w dużym stopniu 
dotyczy dzieci i młodzieży. Kontrola po-
kazała, że pomimo działań podejmowa-
nych przez organy państwa dostępność 
dopalaczy oraz zatruć nimi generalnie 
wzrosła. Zamykanie w 2010 r. sklepów 
z „dopalaczami” i wycofywanie ich z ob-
rotu na terenie całego kraju doprowadzi-
ły do ograniczenia dostępności tych sub-
stancji w Polsce. Działania te nie okazały 
się jednak trwale skuteczne, ponieważ 
od 2010 r. dostępność „dopalaczy” w Polsce 
oraz zatruć nimi miała tendencję wzro-
stową. Wpłynęły na to nieprawidłowo-
ści ujawnione przez NIK. Izba ustaliła, 

55 P/16/098 – koordynowana przez Krzysztofa Całkę doradcę ekonomicznego, zastępcami koordynatora byli: 
Jakub Mucha główny specjalista k.p. i Grzegorz Fikus specjalista k.p.

56 W toku kontroli sami inspektorzy sanitarni przyznawali, że ich instytucja nie jest przystosowana do wyko-
nywania działań rozpoznawczo-operacyjnych i nie może ich podejmować, co utrudnia skuteczne przeciw-
działanie sprzedaży „dopalaczy”.

57 W ramach kontroli inspektorzy Izby zidentyfikowali przypadek, w którym pracownicy sanepidu przeprowadzali 
w wytypowanym przez Policję sklepie kontrole kilka razy w ciągu doby, ponieważ właściciele sklepów z „do-
palaczami” lekceważyli decyzje Inspekcji, zrywali plomby i otwierali sklepy, mimo zakazu prowadzenia w nich 
działalności. Pod tym samym adresem otwierano kilka spółek lub wprowadzano do obrotu ten sam towar, 
ale o zmienionej nazwie. Nie było przeszkód prawnych, aby siedziba spółki z o.o. i miejsce prowadzenia działal-
ności znajdowały się np. w lokalu mieszkalnym i aby pod tym samym adresem działało kilku przedsiębiorców.

że uprawnienia Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej nie były wystarczające w sto-
sunku do osób zajmujących się obrotem 
„dopalaczami”, którego charakter jest zbli-
żony do działalności związanej z handlem 
klasycznymi narkotykami, choć z uwagi 
na luki prawne, prowadzonym w nor-
malnych sklepach. Sanepid nie otrzymał 
uprawnień śledczych i związanych z nimi 
środków, takich jak możliwość używania 
przymusu, dokonywania rewizji, przepro-
wadzania zakupu kontrolowanego etc.56 
Procedury administracyjne były długo-
trwałe oraz bardzo łatwe do obejścia57. 
W ciągu sześciu lat, od 2010 r. organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej wy-
mierzyły w całym kraju kary na łączną 
sumę blisko 65 mln zł. Wyegzekwować 
udało się zaledwie niespełna dwa milio-
ny. Zdolność do ściągania, a dzięki temu 
i skuteczność kar pieniężnych nakładanych 
na handlujących dopalaczami była bardzo 
niska. Największym problemem urzędów 
skarbowych okazało się ustalenie rzeczy-
wistego majątku czy miejsca pobytu han-
dlarzy. W efekcie byli oni bezkarni.

W związku z wynikami kontroli, NIK 
wnioskowała m.in.  o  zmianę prawa. 
Nastąpiło to 3 sierpnia 2018 r., kiedy 
Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy 
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o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, która uwzględnia 
wiele wniosków Izby58.

Kuratorzy sądowi

Nie można również pominąć jednej 
z ostatnich kontroli delegatury doty-
czącej „Wykonywania obowiązków 
przez kuratorów sądowych”59, opubli-
kowanej w 2018 r. Wyniki wskazują jed-
noznacznie, że prawo regulujące ich pracę 
ma wiele luk, brakuje jednolitych zasad 
dotyczących na przykład naboru, szko-
lenia, czy zapewnienia bezpieczeństwa. 
Niejednoznaczna jest także kwestia nad-
zoru nad kuratorami – prowadzą go ku-
ratorzy okręgowi, ale przepisy nie okre-
ślają jak powinien być realizowany60. 
Liczba kuratorów zawodowych pozo-
staje od ponad trzech lat na podobnym 
poziomie ok. 5,2 tys., co jest podykto-
wane limitem etatów. Spada natomiast 
liczba kuratorów społecznych z blisko 
28 tys. w 2014 r. do prawie 24 tys. na 
koniec I półrocza 2017 r., którzy swoją 
pracę wykonują co do zasady pro bono 
otrzymując wyłącznie ryczałt mający 
zrekompensować ponoszone koszty 
w związku z realizowanymi zadaniami 

58 I tak m.in. dopalacze będą w końcu traktowane jak narkotyki. Za posiadanie znacznej ilości tych nowych środków 
psychoaktywnych będzie groziło do 3 lat więzienia, a za handel nimi nawet 12 lat. Nowelizacja ta, tak jak po-
stulowała NIK, ustanawia odpowiedzialność karną za wprowadzenie do obrotu, udzielanie i posiadanie nowych 
substancji psychoaktywnych. Ponadto wprowadza obowiązek zgłaszania Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
przypadków zatrucia lub podejrzenia zatrucia środkiem zastępczym bądź też nową substancją psychoaktywną.

59 P/17/106 – koordynowana przez Krzysztofa Całkę doradcę ekonomicznego, zastępcami koordynatora byli: 
Jakub Mucha główny specjalista k.p. i Grzegorz Fikus specjalista k.p.

60 Działający w sądach – i wykonujący ich orzeczenia – kuratorzy odgrywają ważną rolę. Wykonują szeroko 
pojętą pracę na rzecz zmniejszania patologii społecznych. Zapewniają pomoc w readaptacji społecznej ska-
zanych i resocjalizacji nieletnich, wspierają rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, a z drugiej strony chronią 
małoletnich.

(np. koszty dojazdu). Kontrola pokazała 
również, że nie ma systemowych roz-
wiązań zapewniających bezpieczeństwo 
kuratorom sądowym. Tymczasem przy-
padki agresywnego zachowania ze strony 
podopiecznych, czy członków ich rodzin 
lub innych osób, nie należą do rzadkości. 
Za zapewnienie bezpieczeństwa kurato-
rów odpowiedzialni są poszczególni pre-
zesi sądów, dlatego działania w tym za-
kresie były niejednolite i rozproszone. 
W sądach rejonowych korzystano z róż-
norodnych sposobów, niestety, rozwią-
zania techniczne mające poprawić bez-
pieczeństwo kuratorów podczas pracy 
w terenie nie objęły kuratorów społecz-
nych. NIK zwróciła również uwagę mię-
dzy innymi na: nierozwiązaną od wielu 
lat kwestię obowiązujących kurato-
rów zawodowych standardów obciąże-
nia pracą (określone w 2003 r. normy 
nie były zmieniane, mimo iż zakres obo-
wiązków przez 14 lat ewoluował), brak 
w większości skontrolowanych sądów 
procedur przeprowadzania przez kura-
torów badań na obecność w organizmach 
podopiecznych alkoholu oraz środków 
odurzających i substancji psychotropo-
wych, czy też trudne warunki lokalowe, 
z którymi muszą się borykać.
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Kontrole doraźne
Szczególne miejsce w procesie kontrol-
nym zajmują również kontrole doraźne, 
inspirowane często skargami obywa-
teli. Na przykład w 2014 r. delegatura 
przeprowadziła kontrolę „Prowadzenie 
przez Miasto i Gminę Chocianów zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i odprowadza-
nie ście ków”61. Potwierdziła ona w części 
wskazane w skardze nieprawidłowości, 
w tym dotyczące ustalania wysokości 
taryf na wodę i ścieki62. W wyniku kon-
troli dokonano zwrotu stanowiących róż-
nicę wcześniej pobranych od mieszkańców 
gminy Chocianów opłat za wodę i ścieki, 
w łącznej kwocie 450,3 tys. zł.

W 2016 r. delegatura przeprowadziła 
kontrolę doraźną „Profilaktyka wczesnego 
wykrywania raka piersi we Wrocławiu”63, 
w wyniku której ustalono, że podejmo-
wane w Urzędzie Miejskim Wrocławia 
działania zabezpieczały lokalne potrzeby 
mieszkanek, a także ułatwiały osobom za-
interesowanym dostęp do świadczeń opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. W latach 2014–2015 dzięki 
programowi edukacyjno-diagnostyczne-
mu z edukacji onkologicznej skorzysta-
ło 26 917 kobiet. Do Ośrodka Szybkiej 
Diagnostyki Chorób Piersi (Ośrodek), zgło-
siło się 17 293 kobiet, które skorzystały 

61 S/14/001– nadzorowana przez Mieczysława Biernata doradcę technicznego.
62 Taryfy na okres: od 1.4.2010 do 31.3.2011, od 1.4.2011 do 31.3.2012 oraz na okres od 1.4.2012 do 31.3.2013 

zostały bowiem zatwierdzone przez Radę Miejską w Chocianowie z istotnym naruszeniem art. 24 ust. 3 i 5 
w związku z art. 20 ust. 2 i ust. 4 pkt. 3 ustawy z 7.6.2001 o�zbiorowym�zaopatrzeniu�w�wodę�i�zbiorowym�
odprowadzaniu�ścieków, bo bez uprzedniego przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych

63 I/16/001 – nadzorowaną przez Artura Urbana doradcę ekonomicznego, zastępcą nadzorującego była Re-
nata Połatajko główny specjalista k.p. Podjętą z inicjatywy własnej, ze względu na wagę profilaktyki wcze-
snego wykrywania tej formy raka w związku ze wzrostem zachorowalności na raka piersi u kobiet w pełni 
aktywnych w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

m.in. z 6400 badań USG oraz z 4537 peł-
nych badań mammograficznych. Dzięki 
temu wykryto 126 zmian nowotworo-
wych, 60 mikrozwapnień oraz 86 zmian 
podejrzanych. Działalność Ośrodka do-
prowadziła finalnie do wykrycia 163 no-
wotworów piersi, w tym 102 u osób spoza 
przedziału wiekowego 50-69 lat, tj. takich, 
które nie mogły być objęte Programem 
profilaktyki raka piersi, finansowanym 
przez NFZ. Realizacja programu eduka-
cyjno-diagnostycznego zapewniła na tere-
nie Wrocławia sprawną i szybką diagnosty-
kę dla wszystkich chętnych, bez względu 
na wiek. Wypełniał on lukę w profilak-
tyce zdrowotnej kobiet niemogących 
skorzystać ze świadczeń finansowanych 
przez NFZ z uwagi na ograniczenia wie-
kowe. Jednocześnie jednak, w związku 
z realizacją tego programu, w działalności 
Urzędu Miejskiego Wrocławia wystąpiły 
nieprawidłowości, w szczególności związa-
ne z nieprzedłożeniem go Radzie Miejskiej 
Wrocławia w celu uchwalenia, oraz przy-
jęciem niewłaściwych podstaw prawnych 
realizacji, co wiązało się też z niesłusznym 
niezakwalifikowaniem go jako programu 
polityki zdrowotnej. Skutkowało to zanie-
chaniem wyłaniania wykonawców progra-
mu w drodze konkursu ofert, nieprzedło-
żenia go do zaopiniowania Agencji Oceny 
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Technologii Medycznych i Taryfikacji 
oraz  nieprzekazywania Marszałkowi 
Województwa Dolnośląskiego informa-
cji o realizacji programu.

W 2017 r. delegatura przeprowadziła 
kontrolę Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 
której przedmiotem były „Wybrane za-
gadnienia gospodarowania nieruchomo-
ściami przez Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową im. Witelona w  Legnicy 
oraz sprawdzenie realizacji wniosków 
pokontrolnych z  kontroli z  2012  r. 
K/12/007”64. NIK negatywnie oceniła go-
spodarowanie nieruchomościami przez tę 
uczelnię w latach 2015–2017 (I półrocze). 
Kontrola wykazała m.in., że do postępo-
wania przetargowego na sprzedaż dwóch 
działek (184/27 i 184/28) przyjęto niż-
szą o 365,5 tys. zł wartość tych nieru-
chomości (tj. 608,5 tys. zł) od wyliczo-
nej przez powołanego na zlecenie NIK 
biegłego, który wycenił je na 974 tys. zł. 
Ponadto rektor uczelni, z uwagi na nie-
rozstrzygnięcie dwóch postępowań 
na sprzedaż tych nieruchomości, zdecy-
dował się na obniżenie ich ceny (wyliczonej 
przez wynajętego przez uczelnię rzeczo-
znawcę) z 608,5 tys. zł do ceny wywo-
ławczej 243,4 tys. zł. Ostatecznie PWSZ 
im. Witelona w Legnicy sprzedała obie 
działki za 355 tys. zł, choć rzeczoznawca 
powołany przez Najwyższą Izbę Kontroli 
wycenił ich wartość na 974 tys. zł. Zbycie 
ich za nieco ponad 1/3 wartości NIK uzna-
ła za działanie niegospodarne i niecelo-
we; negatywnie oceniła również nabycie 

64 K/16/004 – przeprowadzoną przez Cezarego Mazika specjalistę k.p. 

przez uczelnię nieruchomości z przezna-
czeniem na elektrownię fotowoltaiczną 
za kwotę znacznie wyższą od jej warto-
ści, przy uwzględnieniu faktycznych kosz-
tów, jakie poniesie uczelnia na realizację 
tej inwestycji. Działka została zakupiona 
za 1476 tys. zł. Dokonane przez NIK wy-
liczenia, według innej metody niż przy-
jęta przez rzeczoznawcę sprzedające-
go, określiły wartość tej nieruchomości 
na 258,3 tys. zł. Wątpliwości Izby wzbu-
dził również zakup za ponad 500 tys. zł 
działki z domem jednorodzinnym (w sta-
nie surowym otwartym), z przeznacze-
niem na modelowy budynek energo-
oszczędny do celów demonstracyjnych. 
Nieruchomość znajduje się w zabudo-
wie willowej i mieszkaniowej, oddalonej 
od uczelni ok. 1,2 km. Zdaniem NIK, 
jej usytuowanie może stanowić utrudnie-
nie w prowadzonej działalności dydaktycz-
nej. O stwierdzonych nieprawidłowościach 
Izba powiadomiła prokuraturę, Centralne 
Biuro Antykorupcyjne oraz Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

Współpraca międzynarodowa
W czerwcu 2012  r. Najwyższa Izba 
Kontroli została wybrana do pełnie-
nia funkcji audytora zewnętrznego 
Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych 
(CERN) w Genewie, a od listopada 
2014 r., po wygranym konkursie, jest rów-
nież audytorem Rady Europy. Udział 
w tych audytach ma także Delegatura 
NIK we Wrocławiu, ponieważ człon-
kiem zespołu jest  jej przedstawiciel 
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– Jeremi Śliwiński główny specjalista 
k.p. Pracownik ten czynnie uczestniczył, 
jako doświadczony audytor, m.in. w pro-
jektach NIK realizowanych w ramach 
współpracy bliźniaczej na  przykład 
w Gruzji, Albanii czy Azerbejdżanie.

W 2016 r. delegaturę odwiedzili gruziń-
scy kontrolerzy, w tym Audytor Generalny 
Gruzji Lasha Tordia, jego zastępca Devi 
Vepkhavadze oraz szefowie kluczowych 
wydziałów Państwowego Urzędu Kontroli 
Gruzji. Goście w ramach projektu współ-
pracy bliźniaczej z Gruzją65 mogli poznać 
polskie rozwiązania dotyczące organiza-
cji i prowadzenia kontroli. W programie 

65 Twinning�Contract�GE/12/ENP/FI/15�(TWINNING�Project�„Institutional�Strengthening�of�the�State�Audit�
Office�of�Georgia”).

66 Twinning�Project�AL�13�IB�FI�01.

szkolenia znalazło się między innymi za-
gadnienie rocznego planowania kontroli 
finansowych z naciskiem na analizę ryzyka 
i dobór próby, zasięg i harmonogram kon-
troli na poziomie jednostki kontrolowanej 
oraz koordynacja jednostkowej kontroli 
finansowej z krajową analizą finansową. 
Gruzini byli też ciekawi roli i zakresu obo-
wiązków delegatur NIK oraz uzgadniania 
ich działań z centralą Izby.

Także w 2016 r. kontrolerzy z Urzędu 
Kontroli Państwowej Albanii – przebywa-
jący w Polsce w ramach kolejnego projek-
tu współpracy bliźniaczej z NIK66 – od-
wiedzili wrocławską delegaturę. Wizyta 
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Wizyta studyjna audytorów z Urzędu Kontroli Państwowej Albanii w Delegaturze NIK we Wrocławiu, 
p.o. dyrektor delegatury Radosław Kujawiński, (w drugim rzędzie, szósty od lewej), p.o. wicedyrek-
tor delegatury Violetta Matuszewska-Potempska (w pierwszym rzędzie, szósta od lewej), Irene Islami, 
dyrektor Departamentu Komunikacji, Wydawnictw i Stosunków Zagranicznych (w pierwszym rzędzie, 
siódma od lewej) oraz Albana Agolli, dyrektor Departamentu Audytu Przychodów Budżetu Państwa 
(w pierwszym rzędzie, czwarta od lewej), Wrocław, 2016 r.
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studyjna służyła uzupełnieniu wiedzy 
i doświadczeń związanych z przeciw-
działaniem korupcji i oszustwom finan-
sowym. Goście z Albanii poznali pol-
skie rozwiązania służące zapobieganiu 
i walce z nieprawidłowościami w sferze 
publicznej. Mieli okazję zaznajomić się 
również z systemem kontroli wewnętrz-
nej w polskiej administracji publicznej 
oraz możliwość gruntownej analizy roz-
wiązań w tym obszarze. 

Kolejna wizyta albańskich audytorów 
w delegaturze odbyła się w lipcu 2017 r. 
Tym razem zajęli się tematami związa-
nymi z kontrolą administracji w Polsce. 
Wizyta służyła uzupełnieniu wiedzy i do-
świadczeń odnoszących się do zagadnień 
podziału administracyjnego oraz roz-
działu kompetencji między organami 
administracji rządowej a samorządem. 
Następnie przedstawiono im konstytu-
cyjne podstawy działalności NIK, jej po-
zycję względem innych instytucji kon-
trolnych w Polsce oraz kryteria jakimi 
kieruje się podczas oceny kontrolowanych 
podmiotów. Przybliżono również działal-
ność Regionalnych Izb Obrachunkowych 
oraz wskazano kompetencje wojewody 
dotyczące sprawowania nadzoru i kontroli.

W październiku 2016 r. delegatura 
była gospodarzem spotkania europejskiej 
grupy ds. IT67. Uczestnicy projektu The 
CUBE z Łotwy, Gruzji, Estonii i Polski 
gościli w delegaturze we Wrocławiu, 
aby podsumować wyniki prac z poprzed-
niego roku i rozwijać nowe funkcjonalno-
ści portalu. W pracach tych uczestniczył 

67 Technologia informacyjna, infotechnologia (ang. information�technology). IT – całokształt zagadnień, metod, 
środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji.

również  przedstawiciel delegatury 
– Paweł Potempski główny specjalista k.p. 
Najbardziej znaczącym osiągnięciem prac 
The CUBE było stworzenie i rozwój wy-
godnego i efektywnego mechanizmu wy-
szukiwania raportów audytowych, dostar-
czonego i administrowanego przez NOK 
Portugalii.

W 2017 r. na praktyki do delegatury 
zgłosiły się trzy osoby, z których Giorgi 
Rostiashvili z Gruzji był  audytorem 
ze State Audit Office of Georgia. Podczas 
dwutygodniowej praktyki gość z Gruzji 
zapoznawał się ze specyfiką pracy delega-
tury oraz zasadami funkcjonowania całej 
Izby. Poznał również „tajniki” przeprowa-
dzanych przez NIK kontroli, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kontroli finanso-
wych. Zdobył też wiedzę o działalności 
NIK w Polsce i poza jej granicami. Giorgi 
Rostiashvili był stypendystą Programu 
Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda 
na rok akademicki 2016–2017, skierowa-
nego do młodych liderów posiadających 
dyplom magistra, którzy aktywnie uczest-
niczą w rozwoju demokracji, gospodarki 
i społeczeństwa obywatelskiego w swoich 
krajach i regionie.

We wrześniu 2017 r. Grzegorz Fikus spe-
cjalista k.p., jako jeden z przedstawicieli 
NIK, uczestniczył również w Konferencji 
Młodych EUROSAI „YES” w Tallinie. 
Jej celem była wymiana doświadczeń 
pomiędzy przedstawicielami NOK 
z Europy, a  INTOSAI i ARABOSAI 
oraz PASAI, w dziedzinie wykorzysta-
nia rozwoju danych elektronicznych, 
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w tym propagowanie idei ich wykorzy-
stania w nowoczesnej kontroli.

Integracja międzypokoleniowa
Warto wspomnieć o jeszcze jednej, nie-
zwykle istotnej sprawie. Kierownictwo 
i sami pracownicy dokładają starań, aby 
utrzymywać więzi międzypokoleniowe. 
Urzeczywistnianie tej idei umożliwiają 
spotkania integracyjne obecnych i emery-
towanych pracowników. Są bardzo pozy-
tywnie odbierane przez wszystkich. 

Dla emerytowanych pracowników sta-
nowią one okazję do wspomnień i dają po-
czucie, że Izba, w której przepracowali 
wiele lat, o nich nie zapomina. Młodzi 
mają okazję poznać doświadczenia i opi-
nie starszych kolegów, co pomaga w kształ-
towaniu etosu zawodu.

Od 2016 r., dwa razy w roku Dele ga-
tura Najwyższej Izby Kontroli we Wro-
cławiu organizuje również spotkania mi-
kołajkowe oraz z okazji Dnia Dziecka 
dla najmłodszych „nikusiów”. Te cy-
kliczne już spotkania są świetną oka-
zją do zacieśniania więzi pomiędzy naj-
młodszym pokoleniem, być może przy-
szłych nikowców, jak również pomiędzy 
pracownikami delegatury. Rodzice 
wraz z dziećmi chętnie uczestniczą 
w warsztatach animacyjnych, konkur-
sach oraz zawodach. 

Na marginesie należy także zauważyć, 
że podczas takich spotkań (np. w parku 
trampolin, w wiosce indiańskiej, czy 
też w czasie warsztatów animacyjnych) 
rodzice bawią się równie dobrze jak ich 
pociechy.
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Kierownictwo Delegatury NIK we Wrocławiu, od lewej: wicedyrektor Ziemowit Florkowski, 
p.o. dyrektor Radosław Kujawiński, p.o. wicedyrektor Violetta Matuszewska-Potempska.



Delegatura NIK we Wrocławiu

397 

Elementem integracji, tym razem z ko-
leżankami i kolegami z innych jedno-
stek organizacyjnych Najwyższej Izby 
Kontroli, jest niewątpliwie udział przed-
stawicieli delegatury w spływach kaja-
kowych organizowanych od kilkunastu 
lat przez kolegów z Bydgoszczy, a przede 
wszystkim w rajdach górskich. Podczas 
jednego z nich udało się zdobyć najwyż-
szy szczyt Tatr – Gerlach (2655 m n.p.m. 
– Słowacja). 

W latach 1999–2014 rajdy górskie orga-
nizowane były początkowo przez kolegów 
z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Krakowie, następnie z centrali NIK 
w Warszawie, a w 2015 r. przez przed-
stawicieli Delegatury NIK we Wrocławiu.

RADOSŁAW KUJAWIŃSKI  
p.o. dyrektor delegatury,
VIOLETTA MATUSZEWSKA-POTEMPSKA 
p.o. wicedyrektor delegatury,
LECH KOWALCZYK,  
KRZYSZTOF CAŁKA  
doradcy ekonomiczni w delegaturze, 
Delegatura NIK we Wrocławiu





Delegatura NIK w Zielonej Górze
Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze została utworzona w 1950 r.,  
31 lat po powołaniu przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Najwyższej 
Izby Kontroli Państwa. Rozpoczęła działalność wraz z powstaniem na ziemiach 
zachodnich województwa zielonogórskiego. Początki jej funkcjonowania były 
bardzo trudne, ale załoga, zawsze silnie zintegrowana, od pierwszych chwil z po-
wodzeniem podejmowała kontrole najistotniejsze dla tego regionu.
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Zintegrowani i skuteczni 
w prowadzeniu kontroli
ROMAN FURTAK

Początki
Pierwsza informacja o delegaturze1 po-
chodzi z dokumentów archiwalnych Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(PZPR). W protokole z posiedzenia Komisji 
Organizacyjnej Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w Zielonej Górze z 23 maja 1950 r. 
odnotowano: „W związku z koniecznością 
umieszczenia w Zielonej Górze NIK, 
Komisja Organizacyjna postanowiła, 
że tow. Ziarnkowski zbada, kto miesz-
ka przy ul. Stalina 37, w budynku gdzie 
się mieści prywatna restauracja i jakie 
są możliwości umieszczenia tam NIK 
i przedstawi na następne posiedzenie”. 
I dalej, z posiedzenia 6 czerwca 1950 r.: 
„Tow. Ziarnkowski zbadał budynek przy 
ul. Stalina 37 i stwierdził, że rodziny 
tam zamieszkujące można przesiedlić, 
gdyż nie ma tam świata pracy. Komisja 

1 Tekst został opracowany na podstawie artykułu Wacława Chełmeckiego: Tylko�54�lata... opublikowanego 
w „Kontroli Państwowej” nr 6/2004 oraz materiałów i wspomnień obecnych i byłych pracowników delegatury.

2 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, sygn.: 89/1994/0/4/190.

Organizacyjna postanowiła w najbliższym 
czasie polecić przesiedlenie mieszkających 
tam rodzin i oddanie budynku do dyspo-
zycji NIK”2.

Można zatem przyjąć, że Delegatura 
NIK w Zielonej Górze pozyskała swoją 
pierwszą siedzibę dzięki temu, że w bu-
dynku dla niej przeznaczonym mieszkał 
element obcy klasowo.

Zielona Góra, niezniszczona przez dzia-
łania wojenne, była wówczas miastem 
25-tysięcznym, nieposiadającym wolnych 
lokali dla nowo powstającej administracji 
województwa. Siedziby dla niej dopiero 
miały być budowane, stąd też występowa-
ły duże trudności z lokalizacją urzędów.

Problemy lokalowe dość długo doty-
czyły również delegatury. Były pracow-
nik Jan Kubasiak, który pracę w NIK 
rozpoczął w delegaturze w Krakowie 
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1 sierpnia 1952 r., a 27 czerwca 1953 r. 
został przeniesiony do Zielonej Góry, tak 
opisał pierwszą siedzibę: „W budynku fron-
towym na I piętrze mieściły się 4 duże 
pokoje biurowe oraz mieszkanie dozor-
cy, II piętro zajmowały pokoje gościnne, 
a na parterze była duża świetlica, zarazem 
miejsce zebrań pracowników. W oficynie 
zlokalizowano obszerny garaż-warsztat, 
gdzie w stałej gotowości do wyjazdu pan 
Zenon utrzymywał wysłużonego citroena. 
W oficynie mieściły się także 4 małe miesz-
kania pracowników administracji i obsłu-
gi. Obiekt ten wyglądał bardzo skromnie, 
choć ulica (…) była reprezentacyjną arterią 

3 Cytat za W. Chełmecki: Tylko�54�lata..., „Kontrola Państwowa” nr 6/2004, s. 151.

Zielonej Góry, obsadzoną gęsto pięknymi 
lipami i magnoliami. Zabudowa tej ulicy 
składała się głównie z willii i pałacy-
ków. Warunki pracy były bardzo trudne, 
zwłaszcza w zimie. Pomieszczenia biurowe 
i mieszkalne ogrzewano piecami węglowy-
mi, a wyposażenie biurowe i indywidualne 
pracowników było niezwykle skromne. 
Proste meble, najsłabsze żarówki, do pi-
sania ołówki plus gumka oraz zwykłe sta-
lówki z obsadką i kałamarze”3.

W 1953  r., tj.  rok po pozbawieniu 
NIK formalnej niezależności w wyni-
ku utworzenia Ministerstwa Kontroli 
Państwowej i przekazania tej jednostce 
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Siedziba Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9a.
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Fragment protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej  
Górze, dotyczącego m.in. pozyskania budynku na siedzibę delegatury NIK, 6 czerwca 1950 r.



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 403 

Delegatura NIK w Zielonej Górze

na 5 lat kompetencji Izby, funkcjonowały 
w Zielonej Górze branżowe grupy tere-
nowe MKP: leśnictwa – 4 osoby, obrotu 
towarowego – 2 osoby, przemysłu tereno-
wego (później: i drobnej wytwórczości) 
– 2 osoby oraz zaledwie kilku kontrolerów 
z innych branż. Delegaturę, a następnie sie-
dzibę grup terenowych MKP, odwiedzali 
kontrolerzy z innych miast wojewódzkich, 
zwłaszcza z Poznania i Łodzi, kontrolują-
cy liczne w województwie zakłady prze-
mysłu maszynowego i lekkiego. Łącznie 
w pierwszych latach działania załoga li-
czyła od 12 do 15 osób, a pod koniec lat 
pięćdziesiątych sięgała już 20 osób.

W 1956 r. dotychczasowy budynek de-
legatury przekazano miastu na cele miesz-
kaniowe, a w dwóch kolejnych obiektach 
warunki pracy poprawiały się nieznacz-
nie. Nadal w jednym pokoju pracowało 
5-6 kontrolerów. Dopiero rok 2000 przy-
niósł zdecydowaną poprawę. Delegatura 
otrzymała w trwały zarząd część nieru-
chomości odkupionej przez Skarb Państwa 
od Banku Przemysłowo-Handlowego, 
o dużej powierzchni i w dobrej lokaliza-
cji. Na otwarcie nowej siedziby, którego 
w lutym 2001 r. dokonał prezes Najwyższej 
Izby Kontroli Janusz Wojciechowski, przy-
byli liczni parlamentarzyści, a wśród nich 
marszałek Sejmu Józef Zych i wicemar-
szałek Senatu Jolanta Danielak.

Starania o nowe lokum nie były łatwe. 
Wcześniej namawiano kierownictwo de-
legatury, aby przejąć któryś z obiektów 
opuszczonych przez armię radziecką. 
Obiekty te znajdowały się jednak dość 

4 Ibidem, s. 152.
5 Ibidem.

daleko od Zielonej Góry i z racji ich wcze-
śniejszego przeznaczenia istniało wiele 
utrudnień w ich zagospodarowaniu.

Jak wynika z relacji Jana Kubasiaka4, 
w latach 60. nastąpiła silna integracja za-
łogi, przede wszystkim w związku z wie-
loma wspólnie podejmowanymi czyna-
mi społecznymi, organizowaniem imprez 
kulturalnych i turystycznych. Pracownicy 
delegatury czynnie brali udział w wy-
jazdach rekreacyjnych oraz wyprawach 
do teatru, kina, na wystawy i do muze-
ów. Zorganizowano też zakładową zaba-
wę karnawałową, z szopką noworoczną 
z własnymi tekstami, mocno osadzonymi 
w realiach życia kontrolerskiego. Wspólne 
działania pozostawiały także trwały efekt, 
na przykład w postaci ok. 1 ha lasu sadzo-
nego co roku przez pracowników.

Jedna z anegdot opisana przez Jana 
Kubasiaka5, związana z działalnością de-
legatury w latach sześćdziesiątych, do-
tyczy kontroli Oddziału Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Zachodnich. Kierownik 
ekipy kontrolnej udał się na naradę po-
kontrolną z rękopisem wystąpienia po-
kontrolnego, do którego jego kolega wkleił 
dla żartu naklejkę z symbolem Q, czyli 
znakiem najwyższej jakości. Kończąc od-
czytywanie projektu wniosków pokon-
trolnych, kierownik ekipy kontrolnej do-
strzegł ów nieszczęsny znaczek i widząc, 
że prezes Towarzystwa (na co dzień pre-
zes sądu wojewódzkiego), zainteresowa-
ny wnioskami pokontrolnymi, co chwilę 
zagląda do rękopisu, starał się zakryć zna-
czek. Sakramentalne pytanie kierownika 
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ekipy kontrolnej, czy uczestnicy narady 
mają uwagi do przedstawionego materia-
łu, prezes Towarzystwa skwitował nastę-
pująco: „Cóż tu możemy dodać? Przecież 
wystąpienie pokontrolne ma znak najwyż-
szej jakości”.

Jako szczególnie traumatyczne w dzie-
jach delegatury Jan Kubasiak wspomina6 
zdarzenia, które miały miejsce w 1968 r. 
Jeden z pracowników, całkowicie niesa-
modzielny zawodowo i przez to zagrożony 
odejściem z pracy, napisał do centrali NIK 
i KW PZPR donos na dyrektora delegatury 
i współpracowników. W wyniku wielo-
miesięcznego dochodzenia, prowadzonego 
przez pracownika kontroli wewnętrznej 
NIK i przedstawiciela organu kontroli 
partyjnej, doszło do zwolnienia z pracy 
5 kontrolerów. W tym gronie znalazło się 
dwóch byłych członków Armii Krajowej, 
którzy nigdy nie taili swojej przynależności 
do tej formacji i jeden były członek NSZ. 
Zaskoczeniem było zwolnienie z pracy 
także osoby pełniącej społecznie funkcję 
I sekretarza zakładowej organizacji partyj-
nej w delegaturze. W mowie pożegnalnej 
ekipa śledcza nazwała delegaturę zielono-
górską siedliskiem reakcji, a sekretarzowi 
POP wytknęła brak czujności partyjnej.

Okres zmian ustrojowych
Zmiany ustrojowe w Polsce zapoczątko-
wane w 1989 r. miały istotne znaczenie 
dla funkcjonowania NIK. Reforma sa-
morządowa oraz przemiany gospodarcze, 
w tym prywatyzacja i wdrażanie gospo-
darki rynkowej, wymagały zrewidowania 

6 Ibidem, s. 152-153.
7 Ibidem, s. 154-155.

podstaw prawnych i zasad prowadzenia 
kontroli. W tym trudnym dla NIK czasie, 
w atmosferze krytyki Izby jako instytucji 
służącej poprzedniemu systemowi poli-
tycznemu, przedstawiciele delegatury 
postanowili czynnie włączyć się w prace 
nad reformą kontroli państwowej7. W cza-
sie gdy Obywatelski Klub Parlamentarny 
(OKP) pracował nad propozycjami zmian 
w uregulowaniach prawnych dotyczących 
NIK, Andrzej Borsuk doradca ekonomicz-
ny (w NIK od 1972 r. do czerwca 2003 r.), 
wspólnie z  Leszkiem Szydłowskim 
i Ta deuszem Ruczyńskim, napisali list 
do prof. Bronisława Geremka, wówczas 
przewodniczącego OKP. Przedstawili 
w nim istotne w ocenie zespołu nieprawi-
dłowości w dotychczasowej działalności 
Izby. Podali także przykłady działań za-
przeczających krzywdzącym, bezzasadnie 
uogólnianym opiniom o jej pracownikach. 
Ponadto sformułowali sugestie odnoszące 
się do funkcjonowania Izby w warunkach 
budowania systemu demokratycznego 
i gospodarki wolnorynkowej. Chociaż 
mieli nikłą nadzieję, że list zainteresuje 
OKP, zaabsorbowany innymi sprawami 
związanymi z reformowaniem państwa, 
odczuli wielką satysfakcję z otrzymania 
w czerwcu 1990 r. odpowiedzi od prof. 
Bronisława Geremka. Wynikało z niej, 
że list został przekazany do wykorzysta-
nia zespołowi przygotowującemu refor-
mę NIK.

Warto odnotować także korespondencję 
prowadzoną na początku lat dziewięć-
dziesiątych przez Leszka Szydłowskiego 
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(w NIK od 1972 r. do 2006 r.) z preze-
sem NIK Walerianem Pańką8. Do na-
pisania listu do nowo powołanego pre-
zesa NIK ośmieliło go to, że studio-
wał na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Wrocławskiego w tym samym okresie 
co W. Pańko, który już na V roku stu-
diów był asystentem profesora Andrzeja 
Stelmachowskiego. Stąd też L. Szydłowski 
zaliczenie z  prawa rolnego uzyskał 
od Waleriana Pańki. Korespondencja 
dotyczyła spraw Izby i potrzeby wpro-
wadzenia szerokich zmian.

 W listach z 15 czerwca 1991 r. i 31 lipca 
1991 r. prezes Walerian Pańko podziękował 

8 Ibidem, s. 155.

za życzenia oraz wsparcie i zrozumie-
nie ze strony „normalnych nikowców”, 
a  także wyraził nadzieję, że chociaż 
jest trudno, może uda się zrobić coś do-
brego.

Lata 1991–2002 przejdą do historii 
delegatury jako okres otwarcia na świat, 
przejawiającego się m.in. organizowaniem 
dla pracowników i ich rodzin licznych wy-
cieczek zagranicznych, aż do 11 krajów 
(Austrii, Danii, Szwecji, Finlandii, Czech, 
Słowacji, Grecji, Włoch, Francji, Belgii, 
Turcji). Łącznie było to 71 dni wspólnego 
urlopowania, a najdłużej trwały wycieczki 
do Włoch i Turcji – po 12 dni.

Fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 D

el
eg

at
ur

y 
N

IK
 w

 Z
ie

lo
ne

j G
ór

ze

Monte Cassino było jednym z punktów programu wspólnego wyjazdu do Włoch w roku 1995.
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W podróży do Włoch w programie 
była audiencja papieska, która okaza-
ła się podwójnie wielkim przeżyciem: 
po pierwsze z powodu poruszającego 
spotkania z Ojcem Świętym, a po drugie 
– pracownicy NIK z Zielonej Góry zo-
stali publicznie wymienieni jako grupa 
pielgrzymów obecna tego dnia na placu 
św. Piotra. Takiego powitania w Rzymie 
nikt się nie spodziewał.

Nowe pokolenie
Od początku lat dziewięćdziesiątych roz-
poczęła się w delegaturze wymiana poko-
leniowa. Do roku 2004 r. zatrudniono 
19 nowych kontrolerów, na ogólną liczbę 
28 pracujących w delegaturze. Wnieśli oni 
świeże spojrzenie na kontrolę, byli otwarci 
na nowe metody i techniki prowadzenia 

badań, sprawnie korzystali z instrumen-
tów informatycznego wsparcia kontroli. 
W ramach rozwijania kontaktów zagranicz-
nych i poznawania doświadczeń organów 
kontrolnych w innych krajach wyjeżdżali 
na zagraniczne praktyki i staże zawodo-
we. Na przykład: Zbysław Dobrowolski 
odbył w 1993 r. miesięczny staż w naj-
wyższym organie kontroli Wielkiej Bryta-
nii (NAO), a w 1998 r. ośmiomiesięcz-
ny staż w najwyższym organie kontroli 
USA (GAO); Michał Żyrnicki w 2002 r. 
przebywał na stażu w Służbie Audytu 
Wewnętrznego Komisji Europejskiej w Bru-
kseli; Mirosław Szewczuk na przełomie lat 
2004/2005 odbył pięciomiesięczny staż 
w Europejskim Trybunale Obrachunkowym 
w Luksemburgu; Nor bert Serafin w 2005 r. 
uczestniczył w warsztatach dotyczących 
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Beata Jakubowska (z lewej) i Natalia Kajzer z trofeami zdobytymi na turnieju tenisowym o Puchar Prezesa NIK.
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audytu jednostek sektora publicznego zor-
ganizowanych przez Głównego Kontrolera 
i Audytora Indii.

Wielu nowych pracowników podejmo-
wało ciekawe formy aktywności pozaza-
wodowej. Szczególnie warto podkreślić 
sukcesy sportowe Beaty Jakubowskiej 
i Natalii Kajzer, które trzykrotnie zaję-
ły dwa pierwsze miejsca w turnieju te-
nisowym o Puchar Prezesa NIK (w 2012 
i 2015 roku zwyciężyła Natalia, a w 2014 r. 
– Beata).

Dzielnie poczynali sobie także nasi 
piłkarze, trenujący pod okiem Dariusza 
Obierzyńskiego. Kilkakrotnie uczestni-
czyli w Halowym Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Prezesa NIK, a w 2012 roku ulegli 
przeciwnikom dopiero w finale turnieju.

Andrzej Misa brał udział w kilku ama-
torskich zawodach w kolarstwie szoso-
wym na dystansach od 90 do 150 km, 
w tym w Tour de Pologne dla amato-
rów. Ponadto regularnie jeździ w gó-
rach, m.in. wspólnie z kolegą z delegatu-
ry Norbertem Serafinem. Z rowerowe-
go siodełka podziwiali zarówno polskie 
Sudety, jak i alpejskie przełęcze.

Norbert Serafin nie ogranicza swojej 
aktywności do jazdy na rowerze. Odbył 
także wiele wypraw krajowych i zagra-
nicznych motocyklem, a dla ostudze-
nia emocji spowodowanych kontaktem 
z kierowcami samochodów, z sukcesem 
trenuje strzelectwo długodystansowe. 
Siedmiokrotnie startował w między-
narodowych zawodach LONGSHOT 
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Drużyna delegatury, stoją od lewej: Zbigniew Demski, Mariusz Kniat, Dariusz Obierzyński i Oskar 
Zadrejko; w środkowym rzędzie: Paweł Pawlak, Norbert Serafin, Andrzej Misa oraz Włodzimierz 
Stobrawa; na pierwszym planie Krzysztof Jodko.



408 KONTROLA PAŃSTWOWA

Roman Furtak

rozgrywanych na dystansach 300, 600 
oraz 800 m, z udziałem m.in. snajperów 
z wojskowych sił specjalnych Polski, USA 
i Francji, pięciokrotnie zajmując miejsce 
w pierwszej dziesiątce.

Do miłośników wypraw motocyklo-
wych, w tym ekstremalnych, wymaga-
jących motocykli typu enduro, należał 
także Oskar Zadrejko. Ma na swoim koncie 
m.in. podróże do Szwajcarii, Turcji, Gruzji 
oraz krajów byłej Jugosławii.

Zupełnie inne zainteresowania przeja-
wia Rajmund Aszkowski, który pasjonuje 
się małą grafiką, a od 35 lat zbiera eks-
librisy. Zgromadził tysiące prac twórców 
krajowych i zagranicznych. Nie wiadomo, 
jak duża jest jego kolekcja, gdyż od 30 lat 
już nie liczy posiadanych grafik. Z upły-
wem czasu ze zbieracza stał się świadomym 

kolekcjonerem o dużej wiedzy specjalistycz-
nej, mającym liczne kontakty z twórcami.

Utalentowanym fotografikiem jest 
Mariusz Mizerski. Fotografuje przyro-
dę, pejzaże, a także otaczający go mikro-
świat. Za swoje zdjęcia otrzymywał wy-
różnienia na konkursach fotograficznych. 
Na 60. dorocznej wystawie Gorzowskiego 
Towarzystwa Fotograficznego, obok nagro-
dzonego pejzażu, można było oglądać mię-
dzy innymi jego zdjęcie przedstawiające liść 
forsycji powiększony dwieście pięćdziesiąt 
razy. Dwukrotnie uczestniczył także w mię-
dzynarodowych konkursach mikrofotogra-
ficznych (Nikon Small World), na których 
wyróżniono wykonane przez niego zdjęcia.

Oryginalną aktywność przejawia Ania 
Huziej. Systematycznie piecze ciasta dla 
kolegów i koleżanek z delegatury. W swojej 
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Andrzej Misa (z prawej) i Norbert Serafin, pasjonaci kolarstwa szosowego i górskiego.
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pasji – ku powszechnemu zadowoleniu 
– jest wytrwała i kreatywna. Nawet je-
żeli prowadzi kontrole daleko od Zielonej 
Góry potrafi wcześnie rano przyjechać 
do delegatury i zostawić w sekretariacie 
kolejne wytwory swojego cukierniczego 
rękodzieła. Bezinteresownie!

Postacie z przeszłości
Pierwszym szefem Delegatury NIK w Zie-
lonej Górze, a następnie pełnomocni-
kiem ministra kontroli państwowej na 

województwo zielonogórskie, był Marian 
Benkowski. W początkowym okresie 
zmiany na tym stanowisku były częste. 
Do 1963 r. jednostką kierowało 5 osób. 
W listopadzie 1962 r. do Zielonej Góry 
przyjechał z delegatury wrocławskiej 
Józef Matyasik, który w czerwcu 1963 r. 
objął stanowisko dyrektora. Był żołnie-
rzem Września i przeszedł obóz jeniecki 
w Szwajcarii. Funkcję dyrektora pełnił 
przez 19 lat, do 1981 r., tj. do przejścia 
na emeryturę po 32 latach pracy w NIK. 
Jego następcą został Bolesław Konieczny, 
który pracę w Izbie rozpoczął w marcu 
1954 r. w Koszalinie, a od stycznia 1964 r. 
został wicedyrektorem w Zielonej Górze. 
Po 8 latach pełnienia funkcji dyrektora 
i 36 latach pracy w NIK w lipcu 1990 r. 
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Pasjonujący mikroświat w obiektywie Mariusza 
Mizerskiego.
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Ekslibris z bogatej kolekcji Rajmunda Aszkowskiego.
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przeszedł na emeryturę. Dyrektorzy o ro-
dowodzie inteligenckim i gruntownie 
wykształceni ukształtowali delegaturę, 
tj. wdrożyli standardy pracy oraz normy 
zachowań obowiązujące nie tylko w rela-
cjach zawodowych.

Z wyróżniających się postaci w de-
legaturze należy wymienić Edwarda 
Nowińskiego doradcę prawnego (w NIK 
od 1961 r. do 2001 r.). Był dla wszystkich 
autorytetem w sprawach kontroli, bardzo 
cenionym w kręgach prawniczych Izby.

Nietuzinkową postacią był Andrzej 
Borsuk doradca ekonomiczny (w NIK 
od 1972 r. do czerwca 2003 r.). Bardzo 
dobry kontroler i świetny analityk o lek-
kim piórze. Pan Andrzej, gdyby nie był 
prawnikiem i kontrolerem, z pewnością 
byłby świetnym nauczycielem polonistą. 
Wymagał od kontrolerów poprawności 
językowej wytwarzanych dokumentów 
i egzekwował to, co początkowo utrudnia-
ło niektórym kolegom współpracę z nim, 
ale później przynosiło im biegłość w po-
sługiwaniu się językiem ojczystym.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
doradca techniczny Adam Strączyński 
(w NIK w latach 1986–2016). To jeden 
z nielicznych, całkowicie samodzielnych 
kontrolerów nadzorujących i koordynu-
jących kontrole. Zawsze skoncentrowany 
na powierzonym mu zadaniu, wyjątko-
wo dokładny i rzetelny w pracy, podejmo-
wał najtrudniejsze wyzwania i realizował 
je bez zastrzeżeń. Był uważany za mistrza 
w zawodzie kontrolera i dobrego nauczycie-
la tego zawodu, wymagającego, ale sprawie-
dliwego, zawsze wychwytującego nawet 
najmniejszy błąd w materiałach z kontroli.

Do ciekawych osobowości wśród by-
łych, wieloletnich pracowników delegatury 

zaliczyć należy Bronisława Suzanowicza. 
Wydawał książki z wierszami dla dzieci 
oraz wspomnieniami o ludziach kultu-
ry spotykanych w okresie studenckim 
oraz o pracy w Wydziale Kultury Urzędu 
Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Na co-
roczne spotkania emerytów przychodził 
zawsze z nowymi wierszami, które pre-
zentował z pasją nawet w wieku 80 lat.

Artystycznymi uzdolnieniami wyka-
zał się Mirosław Kowalski (w NIK w la-
tach 1968–2000), spędzający dużo czasu 
przy palecie i malujący ulubione pejza-
że. Wśród  pracowników delegatury 
było także wielu doskonałych działkow-
ców, znawców pszczelarstwa i winorośli, 
jak np. Bolesław Konieczny, Jan Kozłowski, 
Czesław Liana i Henryk Chełmiński.

Dużo anegdot związanych z pracą w de-
legaturze wiąże się z jednym z kontrole-
rów starszego pokolenia, osobą barwną 
i nietuzinkową. Zasłynął on z nietypowego 
dla kontrolera środka lokomocji podczas 
kontroli organizacji letniego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży. Podróżował bo-
wiem do miejsc, w których zorganizowa-
no obozy i kolonie, prywatnym rowerem, 
z harcerskim proporczykiem na bagażniku 
i gitarą na plecach. Na uwagę dyrektora 
delegatury, że taki sposób podróżowania 
nie przystoi przedstawicielowi poważnej 
instytucji, wyjaśnił, że nie ma lepszego do-
jazdu do kontrolowanych jednostek, zlo-
kalizowanych w miejscach, gdzie nie do-
ciera transport publiczny. Natomiast pro-
porczyk i gitara to elementy maskujące, 
wspomagające efekt zaskoczenia. Do hi-
storii delegatury przeszła jego najdłuższa 
podróż służbowa rowerem – z Zielonej 
Góry do Jeleniej Góry, tj. ok. 140 km 
w jedną stronę.
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Kontroler ten początkowo był niechęt-
ny wprowadzaniu komputerów do pracy 
kontrolerskiej, ale po burzliwym okresie 
zaprzyjaźniania się z tym urządzeniem 
został jego entuzjastą. Jednak do końca 
swojej aktywności zawodowej nie zawra-
cał sobie nadmiernie głowy spacjami, aka-
pitami czy też zasadami formatowania 
tekstu. W konsekwencji weryfikowanie 
opracowanych przez niego materiałów 
pokontrolnych wymagało ze strony osób 
nadzorujących wiele pracy nad uporząd-
kowaniem tekstu, zanim można było przy-
stąpić do jego merytorycznej analizy. I tak 
protokół z kontroli jednej ze szkół był ko-
rygowany przez kilka dni, żeby poprawić 
pisownię wyrazów, ułożyć z nich poprawne 
zdania, a te połączyć w logiczne akapity. 
Kontroler pozytywnie ocenił efekt pracy 
wykonanej przez nadzorującego i pochwalił 
go nawet u dyrektora delegatury, zastrze-
gając równocześnie, że wszystkie następne 
kontrole też chce prowadzić pod nadzo-
rem tej osoby. Po przeczytaniu i zaakcep-
towaniu poprawionej wersji materiałów 
z kontroli wydrukował jednak przez po-
myłkę pierwotną, autorską wersję proto-
kołu kontroli i przedłożył do podpisania 
dyrektorce szkoły.

Spośród pracowników administra-
cyjnych wspomnieć trzeba dwie panie, 
tj. Gabrielę Malewską (w NIK od 1961 
do 1993 r.) i Danutę Pietrowską (w NIK 
od 1963 r. do 1998 r.), które prowadzi-
ły sekretariat. Pierwsza była społecznym 
korektorem wszystkich pism wytwarza-
nych w delegaturze, a zwłaszcza wystąpień 

9 Ibidem, s. 154.
10 Tryb�i�koszty�zaopatrzenia�elektrociepłowni�w�węgiel, I/95/001.

pokontrolnych. Często dyrektor Józef  
Matyasik po otrzymaniu materiałów 
z kontroli nieco żartobliwie pytał: „Pani 
Gabrysiu, czy to się do czegoś nadaje?”9.

Skromna i pracowita pani Gabrysia za-
pisała się w historii delegatury jako spraw-
czyni krótkiego, na szczęście niegroźnego 
w skutkach spięcia w relacjach z władzami 
politycznymi województwa. Na podstawie 
dokonanych przez nią wyliczeń dyrektor 
J. Matyasik na spotkaniu w KW PZPR, 
na którym oceniano pracę delegatury, 
podał, że wskaźnik upartyjnienia delega-
tury wynosi 80%. Tymczasem faktycznie 
wskaźnik ten był znacznie niższy, co to-
warzysze z KW PZPR skrzętnie wyliczy-
li. Na szczęście wytknęli dyrektorowi 
J. Matyasikowi tylko to, że nie umie liczyć 
procentów, chociaż zbyt niskie upartyjnie-
nie mogło być powodem negatywnej oceny 
polityki kadrowej prowadzonej w jednost-
ce i spowodować poważniejsze konsekwen-
cje dla jej kierownictwa. Z czasem pojawiła 
się opinia, że to nie była zwykła pomyłka 
pani Gabrysi, tylko wyraz jej troski o ocenę 
pracy delegatury w oczach jej politycznych 
zwierzchników. Legenda ta przysporzyła 
jej jeszcze więcej sympatii.

Wybrane kontrole
Afera węglowa

Jedną z ważniejszych kontroli przepro-
wadzonych przez delegaturę po  roz-
poczęciu przemian demokratycznych 
w Polsce była kontrola zaopatrzenia w wę-
giel Zespołu Elektrociepłowni Poznań-
skich S.A. w Poznaniu10. Została podjęta 
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w 1995 r. na skutek sygnałów o nieprawi-
dłowościach w dystrybucji węgla po wej-
ściu na rynek prywatnych pośredników.

Zespół Elektrociepłowni Poznań-
s kich  S.A. od  października 1993  r. 
do maja 1995 r. zakupił na potrzeby 
produkcji energii elektrycznej i ciepła 
462,6 tys. ton węgla, w tym 41,1% przez 
pośredników. Spośród firm pośredniczą-
cych 14,1% dostaw zrealizowała prywatna 
spółka Interhurtpol Export Import Han del 
sp. z o.o. z Zielonej Góry. Kontrola wyka-
zała, że spółka ta kupowała w kopalniach 
węgiel gorszy jakościowo po niższej cenie 
i sprzedawała go elektrociepłowni jako wę-
giel o wyższych parametrach za znacznie 
wyższą cenę. Różnica pomiędzy ceną za-
płaconą przez elektrociepłownię spółce, 
a ceną zbytu tego samego węgla w kopal-
niach wynosiła 2,7 mln zł.

Taka praktyka była możliwa na skutek 
wadliwego sposobu pobierania w elektro-
ciepłowni prób do badań i nierzetelnego 
oznaczania jakości surowca. Ujawniono, 
że nie z każdego transportu i asortymentu 
zakupionego węgla pobierane były próby, 
pracownicy badający jego jakość nie posia-
dali niezbędnych kwalifikacji, a niektórzy 
nie znali nawet obowiązujących norm.

W ok. 90% przypadków transporty 
węgla odbierano od PKP bez listów prze-
wozowych informujących o rodzaju ła-
dunku, tonażu i numerach wagonów za-
wierających poszczególne składniki do-
stawy. Ponadto występowały przypadki 
rozładunku węgla przed jego zbadaniem.

Kontrola ujawniła mechanizmy oszu-
stwa, które – ze względu na skalę wy-
stępowania i straty budżetu państwa li-
czone w miliardach złotych – nazwano 
później aferą węglową. Pozwoliła także 

na wypracowanie metodyki badania po-
mocnej w wykrywaniu tego typu oszustw.

Sprzedaż gruntów komunalnych

W związku z wnioskiem posła na Sejm RP 
z okręgu poznańskiego delegatura na prze-
łomie lat 2003/2004 przeprowadziła kon-
trolę sprzedaży przez Poznań gruntów ko-
munalnych, na których wybudowano cen-
trum handlowe „Stary Browar”. Kontrola 
wykazała, że grunty zostały sprzedane 
za cenę niższą od ich wartości, a powsta-
łą szkodę oszacowano na ok. 9,6 mln zł. 
Według miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego sprzedane nie-
ruchomości znajdowały się na obszarze 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkal-
no-usługową i usługową ogólnomiejską. 
Natomiast w operacie szacunkowym, 
przyjętym przez miasto bez zastrzeżeń, 
dokonano ich wyceny jako gruntów par-
kowych, obniżając w ten sposób prawie 
o połowę cenę wywoławczą zbywanej nie-
ruchomości. Jednocześnie podano do pu-
blicznej wiadomości nierzetelne informacje 
o niej, w tym o ograniczeniach w sposobie 
jej zagospodarowania oraz bezpodstaw-
nie zobowiązano potencjalnego nabywcę 
do ustanowienia służebności drogi koniecz-
nej na rzecz właściciela sąsiadujących dzia-
łek, tj. spółki Fortis. W rezultacie oferta 
sprzedaży działek była korzystna jedynie 
dla tej spółki.

Działki sprzedano właścicielce spół-
ki Fortis oraz jej małżonkowi jako teren 
parkowy za kwotę 6 mln zł, podczas 
gdy ich wartość jako terenu inwestycyj-
nego oszacowano na 15,6 mln zł. Pomimo 
zgłaszanych prezydentowi Poznania wątpli-
wości dotyczących wyceny ww. nierucho-
mości, nie wstrzymał on przetargu w celu 



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 413 

Delegatura NIK w Zielonej Górze

sprawdzenia prawidłowości zastosowa-
nych procedur i podjął decyzję o sprze-
daży gruntów.

W ocenie NIK treść planu zagospo-
darowania przestrzennego upoważnia-
ła do oszacowania i sprzedaży działek 
jedynie jako terenów inwestycyjnych. 
W przypadku zaś zaplanowania tego terenu 
jako parku, należało stworzyć gwarancję 
takiego właśnie sposobu jego zagospoda-
rowania przez nabywcę, bądź też, jeżeli 
nie znaleziono by możliwości ustanowienia 
takiego ograniczenia, należało odstąpić 
od sprzedaży do czasu uchwalenia nowe-
go miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Delegatura skierowała do prokuratury 
zawiadomienie o popełnieniu przez pre-
zydenta Poznania przestępstwa niegospo-
darności. W marcu 2008 r. Sąd Okręgowy 
w Poznaniu skazał prezydenta na rok i czte-
ry miesiące więzienia w zawieszeniu na trzy 
lata. Został też ukarany grzywną i 4-letnim 
zakazem zajmowania stanowisk związa-
nych z zarządzaniem mieniem komunal-
nym. W wyniku wniesionego odwołania 
Sąd Apelacyjny uchylił ww. wyrok i skie-
rował sprawę do ponownego rozpoznania. 
Proces został wznowiony w czerwcu 2009 r. 
i po przedłużającym się postępowaniu za-
kończył się w czerwcu 2013 r. wyrokiem 
uniewinniającym, wydanym 9 lat po za-
kończeniu kontroli NIK. W uzasadnieniu 
wyroku sąd wyeksponował korzyści uzy-
skane przez miasto w wyniku wybudo-
wania na sprzedanym gruncie centrum 

11 Nabór�pracowników�na�stanowiska�urzędnicze�w�jednostkach�samorządu�terytorialnego�województwa�lubu-
skiego, P/08/166.

12 Nabór�pracowników�na�stanowiska�urzędnicze�w�jednostkach�samorządu�terytorialnego, P/09/190.

handlowego „Stary Browar”, marginali-
zując straty powstałe na skutek sposobu 
sprzedaży gruntów pod tę inwestycję, 
co było przedmiotem zawiadomienia skie-
rowanego przez NIK do organów ścigania.

Nabór urzędników w samorządach

W odpowiedzi na dostrzeżone nieprawi-
dłowości przy zatrudnianiu pracowni-
ków w urzędach delegatura jako pierwsza 
w kraju zgłosiła do planu pracy NIK kon-
trolę naboru pracowników na stanowiska 
urzędnicze w jednostkach samorządu tery-
torialnego (JST). W 2008 r. przeprowadziła 
taką kontrolę w 11 samorządach na terenie 
województwa lubuskiego11, a w 2009 r. 
była koordynatorem kontroli ogólnopol-
skiej, przeprowadzonej w 45 jednostkach 
samorządu terytorialnego na terenie 8 wo-
jewództw12. Kontrole te wykazały, że spo-
sób przeprowadzania naborów nie stwarzał 
równych szans wszystkim ubiegającym się 
o zatrudnienie w administracji samorządo-
wej i nie gwarantował wyboru najlepszych 
kandydatów. Ujawnione nieprawidłowości 
polegały głównie na:

 • ignorowaniu ustawowego obowiązku ob-
sadzania stanowisk urzędniczych w dro-
dze otwartego i konkurencyjnego naboru; 

 • obchodzeniu przepisów nakładających 
obowiązek stosowania konkurencyjnej pro-
cedury naboru; polegało to na zatrudnia-
niu na podstawie umów cywilnoprawnych 
w warunkach, w których powinien zostać 
nawiązany stosunek pracy oraz zwlekaniu 
z przeprowadzeniem naboru;
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Fot. Krzysztof JodkoZałoga zielonogórskiej delegatury, pierwszy z prawej p.o. dyrektora Włodzimierz Stobrawa.
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 • stwarzaniu pozorów stosowania otwar-
tego i konkurencyjnego naboru, a w rze-
czywistości sterowaniu przebiegiem kon-
kursów, by zwiększyć szanse konkretnych 
kandydatów; odbywało się to przez ustala-
nie kryteriów nieadekwatnych do zadań re-
alizowanych na obsadzanych stanowiskach, 
za to odpowiadających kwalifikacjom pre-
ferowanych osób, a także wybiórcze sto-
sowanie przyjętych zasad oraz nierówne 
traktowanie kandydatów.

Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad 
naboru na stanowiska urzędnicze uzasad-
niane było nieracjonalnością narzuconych 
procedur, traktowanych jako wymóg for-
malny, uciążliwy i utrudniający zatrudnia-
nie według woli pracodawcy. Przyczyną 
naruszania procedur było także niewła-
ściwe przygotowanie naboru, w tym po-
spieszny i nieprzemyślany opis pożądanych 
cech i umiejętności, często eliminujący 
dobrych kandydatów.

Po pierwszej kontroli ustawodawca 
usankcjonował praktykę tzw. naboru we-
wnętrznego, tj. zaakceptował możliwość 
obsadzania wolnych stanowisk osobami już 
zatrudnionymi w urzędzie, bez potrzeby 
wszczynania procedury otwartego i konku-
rencyjnego naboru. Wprowadził także ła-
godniejsze kryteria stażowe wobec osób 
kandydujących na stanowiska urzędnicze. 
Rozwiązania te delegatura oceniała jako ra-
cjonalne, gdyż umożliwiały elastyczne za-
rządzanie kadrami.

Po drugiej kontroli delegatura wnio-
skowała o doprecyzowanie art. 12 ust. 1 

13 Nabór�pracowników�na�stanowiska�urzędnicze�w�jednostkach�samorządu�terytorialnego, I/95/001.
14 Wykonywanie przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną zadań określonych w ustawie – Prawo farma-

ceutyczne, P/15/109.

ustawy o pracownikach samorządowych, 
definiującego pojęcie wolnego stanowi-
ska urzędniczego na tyle nieprecyzyjnie, 
że możliwe było awansowanie na to sta-
nowisko pracowników samorządowych 
innych niż urzędnicy, bez zastosowania 
procedury otwartego i konkurencyjne-
go naboru. Postulowana zmiana została 
uchwalona, a kontrola sprawdzająca wy-
kazała13, że w porównaniu z sytuacją w po-
przednich latach, obecnie nastąpiła znacz-
na poprawa w przestrzeganiu ustawowych 
i wewnętrznych procedur naboru.

Nadzór nad produktami leczniczymi

Powiększająca się niedostępność na pol-
skim rynku niektórych leków była przy-
czyną podjęcia przez delegaturę w 2015 r. 
kontroli nadzoru Państwowej Inspekcji 
Farmaceutycznej nad obrotem produk-
tami leczniczymi14. Utrudniony dostęp 
do leków spowodowany był tym, że ap-
teki zamiast sprzedawać leki pacjentom, 
odsprzedawały je hurtowniom farma-
ceutycznym, które następnie wywoziły 
je do krajów, gdzie ten sam specyfik miał 
wyższą cenę. W proceder nielegalnego 
obrotu farmaceutykami zaangażowane 
były także niektóre placówki lecznicze. 
Kupowały w aptekach nadmierne w sto-
sunku do potrzeb ilości leków refundowa-
nych, a następnie odsprzedawały je hur-
towniom farmaceutycznym.

Taka praktyka, nazywana odwróco-
nym łańcuchem dystrybucji, była możli-
wa na skutek niewystarczającego nadzoru 
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inspekcji farmaceutycznej nad obrotem 
produktami leczniczymi, głównie z po-
wodu braku odpowiednich narzędzi i nie-
wystarczającej obsady kadrowej. Źródłem 
kłopotów z pozyskiwaniem pracowników 
była niekorzystna relacja między wyso-
kimi wymaganiami stawianymi kandy-
datom na inspektora farmaceutycznego, 
a oferowanymi warunkami zatrudnienia. 
W konsekwencji, poszczególne placówki 
były kontrolowane rzadko i niesystema-
tycznie, w skrajnych przypadkach nawet 
raz na siedem lat.

O przypadkach nielegalnej dystrybu-
cji leków inspekcja farmaceutyczna in-
formowała prokuraturę, kierując w la-
tach 2012–2015 łącznie 40 zawiadomień 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
Organy ścigania nie przekazywały jednak 
informacji zwrotnej o wynikach prowa-
dzonych postępowań. Do Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego najczęściej 
wpływały jedynie postanowienia o umo-
rzeniu dochodzenia.

Pomimo licznych sygnałów o braku 
bądź utrudnionym dostępie do leków 
refundowanych Ministerstwo Zdrowia 
opieszale prowadziło prace zmierzające 
do zwiększenia nadzoru nad dystrybucją 
leków. Dopiero w lipcu 2015 r. wprowa-
dzono ustawowe mechanizmy przeciw-
działające niekontrolowanemu wywozowi 
leków za granicę. Znowelizowane przepisy 
ustawy – Prawo farmaceutyczne nałożyły 
na uczestników łańcucha dystrybucji obo-
wiązek regularnego raportowania stanów 
magazynowych oraz wielkości sprzedaży 
leków. Nakazały zgłaszanie inspekcji far-
maceutycznej zamiaru wywozu za grani-
cę produktów leczniczych zagrożonych 
brakiem dostępności oraz uzasadnianie 

odmowy realizacji zapotrzebowania 
na leki, a także zakazały zbywania pro-
duktów leczniczych z apteki ogólnodostęp-
nej lub punktu aptecznego do hurtowni 
farmaceutycznej, innej apteki lub punktu 
aptecznego.

Wprowadzenie nowych przepisów spo-
wodowało, że GIF został zasypany wnio-
skami o zgodę na wywóz leków za granicę. 
Do 8 października 2015 r. wydał 1252 de-
cyzje sprzeciwiające się wywozowi lub zby-
ciu leków refundowanych poza terytorium 
Polski. W tym samym czasie wpłynęło 
również 1645 wniosków o udzielenie in-
formacji publicznej oraz 1074 wnioski 
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wpłynęła 
też ogromna liczba odmów realizacji za-
mówień na leki z listy deficytowych: 
ponad 174 tysiące za pomocą formularza 
elektronicznego GIF, blisko 400 tysięcy 
mailowo oraz 210 w formie pisemnej.

Inspekcja farmaceutyczna w znikomym 
stopniu obejmowała nadzorem placówki 
pozaapteczne, takie jak sklepy lub stacje 
benzynowe, oferujące produkty leczni-
cze bez recepty. Ponieważ nie mają one 
obowiązku zgłaszania ani uzyskiwania ze-
zwoleń na sprzedaż farmaceutyków, in-
spekcja nie miała na ogół informacji, czy 
sprzedawane w tych placówkach produkty 
lecznicze są prawidłowo zabezpieczone 
i przechowywane. Ponadto nieskutecznie 
przeciwdziałała naruszaniu przepisów an-
tykoncentracyjnych. W wyniku rozrostu 
sieci aptek przekraczany był dopuszczal-
ny limit aptek prowadzonych na terenie 
województwa przez jednego przedsię-
biorcę lub podmioty przez niego kontro-
lowane. Mimo że naruszenie zakazu an-
tykoncentracyjnego stanowi przesłankę 
do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie 
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aptek, inspekcja farmaceutyczna działała 
w tej sprawie niejednolicie.

Wnioski pokontrolne zaproponowane 
przez delegaturę zmierzały do dalszej po-
prawy skuteczności i efektywności nadzo-
ru nad rynkiem farmaceutycznym.

Dyrekcja
Warto odnotować, że w 2004 roku prezes 
NIK Mirosław Sekuła mianował na sta-
nowisko dyrektora delegatury Romana 
Furtaka, który był pierwszym w NIK 
dyrektorem wybranym w postępowa-
niu konkursowym. Zastąpił Wacława 
Chełmeckiego, kierującego wcześniej 
jednostką przez 14 lat. Po przejściu Ro-
ma na Furtaka w 2011 r. na stanowisko dy-
rektora Departamentu Metodyki Kon-
troli i Rozwoju Zawodowego w centrali 
NIK, kierowanie delegaturą, z przerwą 
w okresie niepełnej kadencji Zbysława 
Do bro wolskiego, przejął Włodzimierz 

Stobrawa, wieloletni wicedyrektor de-
legatury. Delegatura stanowi też źródło 
kadr dla innych jednostek organizacyjnych 
NIK, na przykład doradca prawny Andrzej 
Aleksandrowicz w 2013 r. wygrał konkurs 
na stanowisko dyrektora Delegatury NIK 
w Poznaniu i do dzisiaj z powodzeniem 
pełni tę funkcję.

Niezależnie od okresowych zawirowań 
organizacyjnych pracownicy delegatury 
ciągle „robią swoje” prowadząc kontro-
le na terenie województwa lubuskiego, 
a także w instytucjach i organach central-
nych oraz jednostkach działających w róż-
nych regionach kraju, w zależności od po-
trzeb i otrzymywanych zleceń. Czy tak 
będzie przez kolejne 100 lat? Czas pokaże.

ROMAN FURTAK
Delegatura NIK w Zielonej Górze
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A hundred years ago, on the 7th February 1919, only three months after Poland regained 
independence, a decision was taken on the establishment of the Supreme Office of State 
Audit (Polish: Najwyższa Izba Kontroli Państwa, NIKP). The decree on the NIKP esta-
blishment was signed by Head of State Józef Piłsudski, and it proved that the importance 
of the institution was recognised at the time when the state structures were created anew 
– after the damages of the First World War and 123 years when Poland was not indepen-
dent, partitioned among three neighbouring empires. In the beginning, it was very difficult to 
re-establish a consistent state out of three different legal regimes – as several authors of this 
publication discuss; this process is in detail presented in the article about the Śląsk Region. 

However, it would not be possible to ensure comprehensive auditing of income and 
expenditure, state and self-government institutions’ compliance with the law, nor the ma-
nagement of common assets by NIKP alone, with its office based in the capital city. That 
is why regional branches were foreseen. Due to the turmoil of war, the lack of established 
state borders and related organisational and financial problems, the regional branches 
were created gradually in various regions of the country. Staffing problems and the lack 
of office space also made the process yet more difficult. The authors of the articles on the 
regional branches of the state audit institution, which was being established at the time of 
the Second Republic of Poland, all refer to problems with gathering audit teams. Similar 
organisational problems, in a different social and political reality, though, were encounte-
red by the Regional Branches after the Second World War, which is depicted in the articles 
about the NIK Regional Branches in Gdańsk and Białystok. 

A hundred years ago, apart from being established in the law and having clearly defined 
mandate, it was fundamental for state auditing to create the ethos of the profession. It was 
supported with the principles of auditing and by setting models for auditors’ conduct – this 
came as a job for the Presidents of the institution and the heads of individual organisatio-
nal units. In the past, we dedicated a lot of room to this aspect in our periodical “Kontrola 
Państwowa”: we presented the lectures by Vice-President Zenobiusz Rugiewicz, addressed 
to the NIK staff, as well as by subsequent Presidents and Vice-Presidents of NIK. In this 
issue, dedicated to the Regional Branches, the authors from Kraków refer to the ethos of 
state official and auditor of the times before the Second World War. The article on Kraków 
presents the profiles of President of NIK Stanisław Wróblewski and Vice-Presidents of 

Regional State Auditing Structures Centenary
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NIK: Józef Nentwig and Franciszek Turek-Niewiadomski. The importance of high profes-
sional and ethical requirements that were set for the top management of the institution, as 
well as respect for pre-war tradition, is also emphasised in other articles, e.g. those on the 
Regional Branches in Bydgoszcz, Kielce, Poznań, Rzeszów and Warszawa – as they had 
an impact on the building of the audit team of the institution as a whole. 

Then the Second World War came and, once it ended, a new stage in the history of local 
state auditing structures began. The activities of the NIK Regional Branches and the posi-
tion of NIK in the state system of the communist Poland are presented by many authors in 
their articles – as it makes an important part of the contemporary history of our country. 

The democratic transformation of the 1990s was the landmark event for all the bodies 
and institutions that operated in the country, including the Supreme Audit Office. Then, 
the time started when the fundamentals of the audit profession changed – its operations 
and activities, which coincided with new topics being audited, and further professionali-
zation of auditors. The articles gathered in this edition are a testimony to auditors them-
selves, too: their problems with auditing, local specifics of their work, their establishing 
of the profession’s prestige, and personal passions. As well as to small communities that 
they made in the regional branches. All these issues are vividly described by the authors 
of the articles dedicated to the Regional Branches in Bydgoszcz, Lublin, Poznań, Szczecin 
and Zielona Góra.

The story of the NIK Regional Branches is, in the first place, the story of the audits 
conducted in the regions, which illustrates a broad spectrum of the subjects audited by 
NIK. All the authors discuss them, and audit findings show that some problems have not 
been solved for almost a hundred years – this is evidenced in the article dedicated to the 
Regional Branch in Warszawa. The issues examined in the audits presented, for example, 
by the authors from Łódź, Olsztyn and Wrocław, illustrate civilizational changes that we 
have been experiencing, while the audits conducted by the Regional Branches in Białystok, 
Kraków, Lublin, Opole and Rzeszów indicate that some transborder problems cannot be 
examined nor solved without international cooperation. 

On the occasion of the hundredth anniversary of the Supreme Audit Office, the NIK 
Regional Branches in the following Polish cities share their stories and activities: Białystok, 
Bydgoszcz, Gdańsk, Lublin, Łódź, Katowice, Kielce, Kraków, Olsztyn, Opole, Poznań, 
Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław and Zielona Góra. 

Editorial Team
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100 kontroli
z archiwum NIK

Książka odsłania kulisy stu arcyciekawych 
kontroli NIK prowadzonych w ostatnim stuleciu. 

Pięćdziesięciu autorów, w większości wytrawnych 
kontrolerów, odtwarza najbardziej spektakularne 

przypadki w dziejach kontroli państwowej.  
To pozycja dla szerokiej grupy odbiorców.  
Na podstawie opisanych historii mógłby 

powstać niejeden film. Zapowiada się prawdziwy 
bestseller na rynku wydawniczym.



„Kontrola Państwowa” w bazach danych

„Kontrolę Państwową” można odnaleźć w dwóch naukowych bazach danych: The Central  
European Journal of Social Sciences And Humanities (CEJSH) – Środkowo-Europejskim Cza-
sopiśmie Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Index Copernicus Journal Master List.
CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną bazą danych publikującą angielskie streszcze-
nia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach  
narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawa-
nych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie,  
Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie. Została utworzona przez prezesów Akade-
mii Nauk państw Grupy Wyszehradzkiej. Streszczenia publikacji naukowych, także tych, któ-
re ukazały się na łamach „Kontroli Państwowej” począwszy od nr. 6/2011 znajdują się na stro-
nie CEJSH: http://cejsh.icm.edu.pl/. Umowa zawarta w 2014 r. z Interdyscyplinarnym Centrum  
Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) 
umożliwia także udostępnianie pełnych tekstów artykułów w bazie CEJSH.
Index Copernicus Journal Master List (JML) to system zajmujący się oceną czasopism oraz spo-
rządzający ich ranking na podstawie około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: 
jakość naukowa, jakość edytorska, zasięg, częstotliwość/regularność/stabilność rynkowa 
oraz jakość techniczna. Obecnie JML obejmuje przeszło 6000 czasopism.

Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”

1. Przyjmujemy do publikacji teksty naukowe, przeglądowe i poglądowe, poświęcone problema-
tyce związanej z profilem czasopisma – szeroko rozumianej kontroli i audytowi oraz artykuły 
o pokrewnej tematyce.

2. Nie przyjmujemy artykułów opublikowanych w innych wydawnictwach.
3. Publikowane są jedynie te artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje dwóch niezależnych 

recenzentów, zgodnie z przyjętymi w piśmie kryteriami: znaczenia podjętego tematu oraz zgod-
ności tematyki z profilem pisma; nowatorskiego ujęcia problematyki; wartości merytorycznej. 
Warunkiem publikacji jest uwzględnienie zgłoszonych przez recenzentów uwag i poprawek.

4. Recenzentami są członkowie Komitetu Redakcyjnego (lista recenzentów znajduje się w zakładce 
„Komitet Redakcyjny” oraz w każdym wydaniu papierowym, na s. 2). Zgodnie z modelem 
„double-blind�review�process” autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja 
zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji  
lub odrzucenia.

5. Artykuły zamieszczane w „Kontroli Państwowej” są chronione prawem autorskim. Przedruk 
może nastąpić tylko za zgodą redakcji.
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6. Przywiązujemy szczególną wagę do oryginalności publikacji i jawności informacji o pod-
miotach przyczyniających się do jej powstania, ich udziału merytorycznego, rzeczowego 
lub finansowego. Dlatego od zgłaszających teksty oczekujemy ujawnienia ewentualnego 
wkładu innych osób w ich powstanie oraz pisemnego oświadczenia o oryginalności składa-
nego w redakcji artykułu.

7. Wszelkie przypadki „ghostwriting” (nieujawnienia wkładu innych autorów w powstanie arty-
kułu) lub „guest�authorship” (wymieniania jako autora osoby, która nie miała udziału w publi-
kacji lub jest on znikomy), będące przejawem nierzetelności naukowej, będą przez redakcję 
demaskowane, łącznie z powiadomieniem podmiotów, z którymi autor jest związany naukowo 
lub zawodowo.

 
Zasady�publikacji�zgodne�z�wymogami�Ministerstwa�Nauki�i�Szkolnictwa�Wyższego.

Sposób przygotowania materiałów

1. Prosimy o nadsyłanie artykułów pocztą elektroniczną, nasz adres: kpred@nik.gov.pl, w edytorze 
Word lub dostarczenie tekstu na nośniku elektronicznym. Objętość artykułu wraz z ewentualnymi 
tabelami i rysunkami nie powinna w zasadzie przekraczać 16 stron – 34 wiersze na stronie, 
marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza. Do tekstu prosimy dołączyć krótkie streszczenie 
w języku polskim, słowa kluczowe oraz bibliografię zawierającą pozycje książkowe i artykuły 
z czasopism według schematu: w przypadku czasopisma – nazwisko i imię autora (autorów), 
rok, tytuł artykułu (w cudzysłowie), nazwa czasopisma (kursywą), numer zeszytu i strony, na 
której znajduje się publikacja; w przypadku książki prosimy o wpisanie w pierwszej kolejności 
nazwiska i imienia autora (autorów) publikacji, następnie roku, jeśli potrzeba – tytułu rozdziału 
książki (kursywą), tytułu książki (kursywą), numeru stron, miejsca wydania oraz wydawnictwa.

2. Przypisy należy umieszczać na dole stron, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym  
tytule, powinny zawierać najważniejsze, aktualne informacje.

3. Ewentualne rysunki i wykresy prosimy nadsyłać w oddzielnych plikach, podając wartości 
umożliwiające przygotowanie danego elementu graficznego zgodnie z makietą „Kontroli 
Państwowej”.

4. Autorzy nadsyłający teksty proszeni są o podanie swoich danych: imienia i nazwiska, stop-
nia naukowego, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu 
lub faksu.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, 
poprawek redakcyjnych i innych, zgodnie z wymogami czasopisma.

6. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

JUBILEUSZ NIK LUTY 2019 425 



„Najwyższa Izba Kontroli 1919–2019. Sto lat troski o państwo”
Album przedstawia historię stu lat działalności Najwyższej Izby Kontroli, opowie-
dzianą poprzez wspomnienia i fotogra�e osób, tworzących instytucję od roku 
1919 aż do dziś. Autorzy odsłonili także korzenie kontroli państwowej, które się-
gają początku XIX wieku, gdy powstała Główna Izba Obrachunkowa Księstwa 
Warszawskiego. Niełatwo było dotrzeć do nigdy niepublikowanych fotogra�i  
i unikatowych dokumentów z pierwszych lat po utworzeniu Najwyższej Izby  
Kontroli Państwa, tym większa satysfakcja z ich odnalezienia w zasobach prywat-
nych, w archiwach NIK i Instytutu Pamięci Narodowej, a także w innych archiwach  
w Warszawie, Londynie, Wilnie i we Lwowie. Zapraszamy Państwa do podró- 
ży po historii Najwyższej Izby Kontroli, nierozłącznie związanej z historią Rzeczy-
pospolitej Polskiej.
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