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  z życia NIK

96. ROCZNICA POWOŁANIA 
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

96 lat temu, 7 lutego 1919 r., równolegle z kształtowaniem się nowych struktur młodej, 
niepodległej Polski, dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego została utwo-
rzona Najwyższa Izba Kontroli Państwa. 

W przeddzień jubileuszu, w siedzibie NIK w Warszawie zainaugurowane zostały  
obchody rocznicowe. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski powitał przybyłych gości oraz 
kierownictwo i pracowników Izby. W swoim wystąpieniu mówił o trzech nieżyjących, 
najbardziej zasłużonych prezesach NIK: Józefie Higersbergerze, Walerianie Pańce i Lechu 
Kaczyńskim oraz zapowiedział, że dzisiejsza uroczystość jest im właśnie poświęcona. 
Wspomniał także Jakuba Krzemieńskiego – ostatniego prezesa przed wybuchem II wojny 
światowej i Władysława Stasiaka – zasłużonego pracownika NIK, zmarłego tragicznie 
w katastrofie smoleńskiej. 

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski inauguruje obchody rocznicowe przypominając o zasłużonych  
prezesach i pracownikach Izby; przy stole siedzą, od prawej, prelegenci, radcy prezesa NIK: Jacek  
Jezierski i Czesława Rudzka-Lorentz oraz główny specjalista w Biurze Organizacyjnym NIK – Barbara 
Stasiak; w głębi stoi rzecznik prasowy NIK – Paweł Biedziak.
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Kolejnym punktem uroczystości był film o historii NIK, następnie pani Irena Higersberger 
opowiedziała o wielkim przodku Józefie Higersbergerze, pierwszym prezesie NIKP. 
radca prezesa NIK dr Czesława rudzka-Lorentz podzieliła się swoimi wspomnie-
niami o profesorze Walerianie Pańce, pierwszym prezesie NIK po przełomie demo-
kratycznym, którego zamierzenia i plany przerwała tragiczna śmierć. radca prezesa  
NIK Jacek Jezierski przypomniał sylwetkę prezesa Lecha Kaczyńskiego, twórcę nowo-
czesnego organu kontroli państwowej, Prezydenta rP, który zginął w katastrofie lotni-
czej pod Smoleńskiem. 

o Izbie funkcjonującej obecnie, w XXI wieku, interesująco wypowiedziała się wice-
przewodnicząca sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej Beata Kempa, repre-
zentująca parlament. Podkreśliła, że NIK to instytucja pracująca rzetelnie i sprawnie 
oraz życzyła wszystkim pracownikom realizacji zamierzeń zawodowych.

Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty w siedzibie NIK pod tablicami upamięt-
niającymi prezesów Waleriana Pańkę i Lecha Kaczyńskiego oraz pod popiersiem Józefa 
Higersbergera.           (red.)

 

Chwila zadumy po złożeniu kwiatów pod popiersiem Józefa Higersbergera, stoją od prawej: wiceprze-
wodnicząca sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej Beata Kempa, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski,  
wiceprezesi NIK Wojciech Kutyła i Jacek Uczkiewicz, pani Irena Higersberger oraz wiceprezes  
NIK Mieczysław Łuczak.
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