Delegatura NIK w Poznaniu
Okręgową Izbę Kontroli Państwowej z siedzibą w Poznaniu, zasięgiem terytorialnym obejmującą ówczesne województwa poznańskie i pomorskie utworzono
3 czerwca 1921 r. Przeprowadzane przed wojną kontrole dotyczyły bardzo szerokiego spektrum zagadnień i pod tym względem tak jest do dziś. Zmieniały się
za to siedziba, warunki pracy i ludzie. O niektórych pamięć przetrwała w archiwach, o innych w anegdocie. Tuż przed nowym milenium jednostka po raz pierwszy
z powodzeniem przeprowadziła kontrolę koordynowaną; w kolejnych latach przybywało tego rodzaju badań. Zawsze koncentrowano się na problemach ważnych
społecznie i bliskich ludziom.

Wielkopolska solidność
wizytówką delegatury
MACIEJ STERCZAŁA

Okres międzywojenny
Rozporządzeniem Ministra byłej Dzielnicy
Pruskiej z 15 listopada 1919 r.1 utworzona
została Izba Obrachunkowa w Poznaniu
„dla kontroli kasowej wszystkich władz
i urzędów podległych temu ministrowi”.
W związku z unifikacją ziem zaboru pruskiego z innymi dzielnicami kraju we wrześniu
1921 r. Izba Obrachunkowa uległa likwidacji, a jej agendy przejęła Najwyższa Izba
Kontroli, która na podstawie ustawy o kontroli państwowej z 3 czerwca 1921 r.2 utworzyła Okręgową Izbę Kontroli Państwowej
(OIKP) z siedzibą w Poznaniu3 o terytorialnym zasięgu obejmującym ówczesne województwa poznańskie i pomorskie.
Do zadań Izby należało wykonywanie
kontroli polegających na dokonywaniu „rewizji finansowej gospodarki, urzędów państwowych i samorządowych oraz instytucji,

1
2
3

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) wydziały, z których każdy wykonywał czynności
połączone z kontrolą instytucji podległych
poszczególnym ministerstwom. Przeciętnie
jeden wydział liczył od 7 do 14 pracowników o stopniu służbowym wyrażanym cyfrą
rzymską. W okresie największej rozbudowy
struktura poznańskiej OIKP przedstawiała
się następująco: Kancelaria; Wydział I – sprawy podległe Ministerstwu Skarbu; Wydział
II – Ministerstwu Komunikacji; Wydział
III – Ministerstwu Robót Publicznych, Po
czty i Telegrafów, Przemysłu i Handlu; Wy
dział IV – Ministerstwu Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego, Sprawie
dliwości, Pracy i Opieki Społecznej, Spraw

„Tygodnik Urzędowy” nr 71 poz. 190.
Dz.U. R. P. nr 51 poz. 314.
W dokumentach i na pieczęciach używano zamiennie dwóch nazw: Okręgowa Izba Kontroli Państwowej
w Poznaniu oraz Okręgowa Izba Kontroli w Poznaniu.
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Siedziba Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu przy ul. Dożynkowej 9H.

Wewnętrznych; Wydział V – Ministerstwu
Spraw Wojskow ych; Wydział VI – Mini
sterstwu Rolnic twa i Reform Rolnych,
Celnictwa.
Po wojennej pożodze w zasobach
Archiwum Państwowego w Poznaniu
zachowało się niewiele materiałów dotyczących naczelnego organu kontroli sprzed
1939 r., ale stan ocalałych akt świadczy
o wzorowo zorganizowanej kancelarii
oraz registraturze urzędu.
Przedwojenna OIKP w Poznaniu mieściła się w nieistniejącej dziś kamienicy
przy Alejach Marcinkowskiego 23 (dawna
galeria Atanazego Raczyńskiego, a potem
Hotel Myliusa) i zajmowała 29 pomieszczeń 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 prezes, którym nieprzerwanie, do roku 1939
był Mikołaj Zawadzki. W wykazach pracowników wykonujących zadania kontrol
ne długo nie figurowały nazwiska kobiet,
które początkowo zatrudnione były tylko
na stanowiskach kancelaryjnych w charakterze stenotypistek lub „dziennikarek”
(prowadzących dziennik główny księgowości lub dzienniki podawcze poszczególnych
wydziałów). Dopiero w dokumentacji polustracyjnej z 1933 r. pojawiają się nazwiska
pierwszych kontrolerek. Były to rachmistrzynie: Maria Osuchowska, Katarzyna
Grebówna i Cecylia Starzonkowa.
Sytuacja kadrowa nie była dla ówczesnego
kierownictwa (lata 30.) komfortowa. W maju
1930 r. prezes poznańskiej OIKP alarmował prezesa NIK: „Na przeprowadzenie
JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019
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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.

niezbędnych kontroli obecna liczba /46/
urzędników Izby Poznańskiej jest stanowczo za mała. (...) Nie mając prawa zmuszania
do stałej pracy w godzinach pozabiurowych,
uważam za konieczne prosić Pana Prezesa
o zwiększenie ilości pracowników i doprowadzenie etatów w roku obecnym do 56,
a na razie chociażby do liczby 50. Należy
zwrócić uwagę, że każda choroba urzędnika doprowadza czynności danego działu
do stanu omal że katastrofalnego...”.
Z dalszej korespondencji wynika, że kierownictwo NIK pozostało głuche na prośby
o nowe etaty i do wybuchu II wojny światowej liczba inspektorów nigdy nie przekroczyła pięćdziesięciu.
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Z dostępnych dziś materiałów wynika,
że przeprowadzane przed wojną kontrole
dotyczyły bardzo szerokiego spektrum
zagadnień, od „prawidłowości pobierania czynszów z placów państwowych”,
„gospodarki Francusko-Polskiej Kolei
Herby-Gdynia” czy „gospodarki zakładu dla niepoprawnych przestępców
w Trzemesznie”, do „obrazu stanu dróg
wodnych i prac melioracyjnych” i „funkcjonowania portu wojennego w Gdyni”.
Kontrolowano wszelkiego rodzaju urzędy,
sądy, więzienia, szkoły, jednostki wojskowe, przedsiębiorstwa oraz inne różnorodne
instytucje finansowane ze środków publicznych. Liczbę jednostek podległych

Pieczęć Okręgowej Izby Kontroli Państwowej
w Poznaniu.

przeprowadzanej w 1933 r. wynika, że przeciętna kontrola trwała od kilku do kilkunastu dni. Przykładowo „Kontrola rachunkowości i gospodarki materiałów drzewnych”

Fot. Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

kontroli określono w 1934 r. na 4174,
w tym 808 przedsiębiorstw.
Dane o wysokości kwot odzyskiwanych
na rzecz Skarbu Państwa przez poznańską Izbę znajdujemy w corocznych sprawozdaniach 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 sprawozdawczym 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 okręgowych izb kontroli.
Działania kontrolne poznańskiej Izby
były przeprowadzane zasadniczo według
wcześniej przygotowanego rocznego planu,
ale zdarzały się także, wykonywane poza planem, kontrole interwencyjne. Z akt lustracji

Fot. Archiwum Państwowe w Poznaniu

Delegatura NIK w Poznaniu

Przedwojenna widokówka przedstawiająca fragment Alei Marcinkowskiego w Poznaniu, z widocznym gmachem dawnego Hotelu Myliusa (drugi budynek od lewej), w którym miała siedzibę Okręgowa
Izba Kontroli w Poznaniu.
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Okólnik nr 164 Prezesa NIK z 12 lipca 1928 r. w sprawie zakazu korzystania z udogodnień stwarzanych inspektorom NIK przez kierowników kontrolowanych jednostek.
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przeprowadzona przez pomocnika referenta inż. Czesława Malinowskiego w Bazie
Podkładów w Solcu Kujawskim trwała
od 24 do 28 listopada 1933 r., a kontrola
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie dochodów i wydatków Ministerstwa
Komunikacji w dziale robót publicznych
Państwowego Funduszu Drogowego wykonywana przez radcę Józefa Starzonka, prowadzona była od 22 listopada do 9 grudnia 1933 r.
Tu dygresja dotycząca ówczesnego systemu dokumentowania czynności kontrolnych.
Otóż przewidywano wykonanie przez kontrolera protokołu stanowiącego podstawę
do sporządzenia tzw. „sprawozdania z kontroli”, które inspektor kierował do prezesa (poznańskiej jednostki NIK), opisując
najważniejsze ustalenia, dokonując oceny
i proponując wystosowanie wystąpień pokontrolnych. Kolejnym etapem postępowania było wysyłanie wystąpień pokontrolnych
z zaleceniami kierowanymi zarówno do jednostki poddawanej kontroli, jak i do organów
ją nadzorujących. W zależności od udzielonych wyjaśnień, decydowano o zakończeniu
lub kontynuowaniu sprawy.
Dość częstą praktyką było pobieranie
dodatkowych dokumentów, już po zakończeniu czynności w kontrolowanych jednostkach, przy czym warto nadmienić,
że prawie nie gromadzono akt kontroli,
zadowalając się pojedynczymi załącznikami do protokołów. Należy przypuszczać,
że sam zapis w protokole potwierdzony
podpisami kierownika jednostki i kontrolera był wystarczającym dowodem dokonanego ustalenia.

4

O tym, że badane wówczas zagadnienia
nie różniły się zbytnio od współczesnych,
świadczy wzmianka zamieszczona w treści
zarządzenia wiceprezesa NIK z 5 stycznia 1927 r.: „Byłoby pożądanem zbadanie w miarę możliwości przy sposobności
dokonywania kontroli w poszczególnych
urzędach państwowych, czy i w wielu
wypadkach oraz z jakich mianowicie
powodów urzędy państwowe zwracały 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 podległych mu urzędników. Na specjalnych
arkuszach, w czasie tzw. lustracji szczegółowo opisywano m.in. ich wykształcenie, predyspozycje, znajomość przepisów,
ukończone „kursy doszkolenia”, rzecz całą
podsumowując następującymi ocenami:
wybitny, bardzo dobry, dobry, dostateczny
i niedostateczny. W dostępnych dziś materiałach 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 preliminarzem budżetowym”4.

Archiwum Państwowe w Poznaniu, zespół akt nr 788, sygn. 1.
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Wydane przez Prezesa Okręgowej Izby Kontroli Państwowej w Poznaniu upoważnienie do
przeprowadzenia kontroli dokumentacji przekazanej w 1934 r. przez Urząd Morski w Gdyni.

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 liczne, pożółkłe dokumenty, które nie oddają
klimatu pracy i osobowości ówczesnych inspektorów poznańskiego urzędu.
Z ciekawszych dokumentów dotyczących działalności przedwojennej Izby
w Poz naniu wymienić należy okólnik
nr 164 Prezesa NIK Stanisława Wróble
wskiego, który informował dyrektorów
departamentów i okręgowych izb kontroli: „W latach ubiegłych zaszło kilka
wypadków korzystania przez delegatów Kontroli Państwowej z udogodnień
czynionych im ze strony urzędników
władz kontrolowanych, wskutek czego
Prezes Najwyższej Izby Kontroli wydał

5

w tej sprawie okólniki (...) zalecające,
aby delegaci kontroli pod żadnym pozorem nie korzystali nie tylko z uprzejmości i grzeczności, ale i gościnności urzędników władz kontrolowanych. Pomimo
wskazanych zarządzeń, w ostatnim czasie zaszedł wypadek niestosowania się
do nich przez delegatów kontrolujących
jedną z wytwórni państwowych. A mianowicie, rzeczeni delegaci nie uiścili należności za obiady w miejscowym kasynie,
tłumacząc to tem, że Zarząd Wytwórni
odmówił jej przyjęcia i wyjaśnił, że zasadę tę stosuje do wszystkich osób przyjeżdżających w sprawach służbowych.
Takie tłumaczenie się delegatów nie może
oczywiście w żadnej mierze usprawiedliwiać ich postępowania niezgodnego
z zasadami, jakiemi w podobnych okolicznościach 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 wielkopolskiej OIKP – radca dr Kazimierz Liebek.
Pismem z 7 czerwca 1934 r., dyrektor Izby
Skarbowej w Poznaniu Świtalski informował 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 przebraniem miała rzekomo szpiegować.
Nieudolne ucharakteryzowanie i nałożenie niebieskich okularów zwróciło uwagę

Archiwum Państwowe w Poznaniu, zespół akt nr 788, sygn. 12.

272

KONTROLA PAŃSTWOWA

Delegatura NIK w Poznaniu

publiczności, która wezwała policję i wówczas po zdemaskowaniu okazało się, że ową
podejrzaną osobą był Radca Okręgowej
Izby Kontroli, Dr Kazimierz Liebek”6.
W odpowiedzi prezes wyjaśniał, iż zachowanie rzeczonego radcy było usprawiedliwione 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 względów polska kontrola państwowa nie mogła
funkcjonować. Nie są znane wojenne losy
poznańskich kontrolerów NIK, wiadomo
natomiast, że cały archiwalny zasób poznańskiej OIKP został zmagazynowany
przez okupantów wraz z innymi archiwaliami państwowymi i samorządowymi
w zamku na Wzgórzu Przemysła. Niestety,
w czasie wyzwalania miasta, w lutym
1945 r., w pożarze, który strawił większą część zabytkowego Rynku i okolicznych zabudowań, spłonęła również prawie
cała zgromadzona dokumentacja poznańskiej jednostki NIK. Ocalałe materiały
dostępne dziś w Archiwum Państwowym,
to zaledwie niewielki ułamek pierwotnego zasobu.

6

Funkcjonowanie Delegatury Najwyższej
Izby Kontroli w Poznaniu w okresie powojennym, do 1989 r., było, tak jak i w wypadku pozostałych delegatur, determinowane rolą, jaką wyznaczono kontroli
w państwie socjalistycznym. Głównym
zadaniem organów kontroli w tzw. „obozie
socjalistycznym” było weryfikowanie budżetów jednostek państwowych różnych
szczebli oraz kontrolowanie wykonywania „planów społeczno-gospodarczych”,
co było konsekwencją realizowanej wówczas gospodarki planowej.
Polska specyfika polegała na stosunkowo słabym powiązaniu jednostek kontroli państwowej z organami wykonującymi kontrolę społeczną (np. radami
narodowymi), małe uspołecznienie kontroli oraz jej znaczne sformalizowanie.
Odrębną kwestią, nieomawianą szerzej
w tym artykule, jest relacja naczelnych
organów kontroli do państwowych organów władzy. Również pod tym względem
polskie rozwiązania w pewnych okresach
dość znacznie różniły się od realiów pozostałych państw „socjalistycznej wspólnoty”. W dużym skrócie można powiedzieć,
że powojenne ustawodawstwo PRL, w zależności od koniunktury społeczno-politycznej, sytuowało NIK bądź jako organ
hipotetycznie niezależny od rządu (w latach: 1949–1952, 1957–1976, 1980–1989),
bądź też jako instrument administracji
bezpośrednio przyporządkowany administracji (1952–1956, 1976–1980). Pomimo
jednak stosunkowo częstych zmian w przepisach (w latach: 1945–1989 obowiązywało

Archiwum Państwowe w Poznaniu, zespół akt nr 788, sygn. 39.
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aż pięć ustaw dotyczących kontroli państwowej), można przyjąć, że państwo
polskie, w całym okresie funkcjonowania tzw. „demokracji socjalistycznej”,
dysponowało wyspecjalizowaną sformalizowaną naczelną instytucją kontrolną,
która, korzystając z ustawowo nadanych
kompetencji i dość rozbudowanego aparatu, realizowała powierzone jej zadania.
Terenowymi jednostkami naczelnego organu kontroli państwowej (NIK, Ministra
Kontroli Państwowej) były, w zależności
od obowiązujących przepisów: delegatury
(1949–1952, 1957–1976, od 1980 r.), terenowe i specjalne grupy kontroli państwowej wchodzące w skład zespołów kontroli
państwowej (1952–1957) oraz okręgowe
urzędy kontroli (1976–1980). Podobnie
jak przed wojną, także i w latach powojennych (włączając w to także okres
III Rzeczypospolitej), terenowe jednostki kontroli państwowej stanowiły integralną część instytucji „macierzystej”
(Ministerstwa Kontroli Państwowej bądź
Najwyższej Izby Kontroli).

Biuro Kontroli
Z analizy treści poprzednio obowiązujących przepisów wynika, że kierujący terenowymi jednostkami kontroli państwowej mieli najszerszą autonomię decyzyjną
w latach: 1949–1952 i 1976–1980, natomiast w latach: 1952–1957, 1957–1976,
1980–1994 byli albo całkowicie kompetencyjnie podporządkowani „centrali”,
albo też przewodniczyli kierowniczym
organom kolegialnym. Wprawdzie pozycja

7
8

Dz.U. nr 5 poz. 22.
Dz.U. nr 13 poz. 74.
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kierujących pracami tych jednostek zmieniała się, należy jednak przyjąć, iż zasadnicza rola delegatur (grup kontroli państwowej, okręgowych urzędów kontroli) pozostawała niezmienna, a było nią pełnienie
funkcji lokalnego aparatu pomocniczego
wobec organu centralnego, którego pozostawały 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 utworzeniu Rady Państwa, Biuro Kontroli podlegało temu organowi do 1949 r. W latach
1945–1946 przystąpiono do organizowania
delegatur terenowych Biura w poszczególnych województwach, w tym prawdopodobnie 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 zachowały się dokumenty mogące choć w zarysie 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 powołano do życia Najwyższą Izbę Kontroli,
która pod względem organizacyjnym dzieliła się na departamenty, biura oraz delegatury zlokalizowane w stolicach ówczesnych
województw i obejmujące swym działaniem 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 bliższych danych o liczbie zajmowanych pomieszczeń i ówczesnym komforcie pracy
biurowej.
Delegatury, na czele których stali sze
fowie odpowiadający bezpośrednio przed
prezesem NIK, dzieliły się na referaty.
Szefowie delegatur zarządzali przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych („dorywczych”) oraz koordynowali
współpracę resortowych organów kontroli
z organami kontroli ministerialnej i społecznej rad narodowych. Prawdopodobnie
pierwszym powojennym kierownikiem
poznańskiej delegatury NIK był p.o. szefa
St. Borowiecki, którego zastąpił z początkiem 1951 r. Kazimierz Maliszewski.
Kierowana przez niego jednostka znalazła 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 zagadnień związanych z funkcjonowaniem
urzędów, instytucji i przedsiębiorstw.
I tak na przykład: kontrola Zbiornicy
Złomu nr 8 w Poznaniu doprowadziła
do stwierdzenia nadużyć finansowych
polegających na „usiłowaniu obejścia
skutków ustawy o zmianie systemu pieniężnego”, kontrola „całokształtu działalności” Fabryki Obuwia nr 1 w Poznaniu
wykazała, że „w styczniu 1950 r. nie wykonano planu produkcyjnego, ponieważ
plan był nierealny”, owocem kontroli
„całokształtu działalności” Fabryki Igieł
Patefonowych i Wytwórni Patefonów

9

„Muza” w Poznaniu” był m.in. następujący wniosek: „mając na względzie
troskę o wysoką jakość produkcji, rzeczą wskazaną byłoby przeprowadzanie
kontroli igieł pod kątem ‚zdzierania’
przez nie płyt patefonowych”, a kontrolujący Wojewódzki Oddział Państwowego
Urzędu Repatriacyjnego w Poznaniu ustalił m.in., że „chociaż całokształt gospodarki
pieniężnej na ogół przedstawia się zadawalająco, to w § 2 gospodarka okazała
się rozrzutna. Widać tam było nieszczędzenie grosza publicznego i szafowanie
nim przez wypłacanie zapomóg dobrze
płatnym urzędnikom...” Z analizy dokumentacji kontrolnej wynika, że ówczesna metodyka przeprowadzania kontroli
nie różniła się zasadniczo od stosowanej
przed wojną.

Ministerstwo
Kontroli Państwowej
Ustawą z 22 listopada 1952 r.9 utworzono Ministerstwo Kontroli Państwowej,
które przejęło kompetencje Najwyższej
Izby Kontroli. Składało się z Gabinetu
Ministra, departamentów i zespołów
kontroli państwowej z terenowymi grupami kontroli państwowej. W stolicy
Wielkopolski grupy te, utworzone zarządzeniem 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

Dz.U. nr 47 poz. 316.
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Wizytówka Stefana Kromy – kierownika Grupy Terenowej w Zespole Inwestycji i Budownictwa
poznańskiej placówki NIK – przełom lat 60. i 70.

(woj. poznańskie, koszalińskie, szczecińskie, zielonogórskie); kolei (woj. poznańskie); przemysłu chemicznego (woj. bydgoskie, gdańskie, poznańskie i szczecińskie).
Oprócz kontrolerów pracujących w poszczególnych grupach, w naszej jednostce
zatrudnieni byli także pracownicy bez przydziału do konkretnej grupy, nazywani „domicylantami”. Przeprowadzane wówczas
kontrole, podobnie jak to było na przełomie
lat 40. i 50., dotyczyły przede wszystkim
wykonywania zadań planowych oraz szerokiego spektrum zagadnień związanych
z produkcją.
W tamtym okresie wszelka, nie tylko
kontrolna działalność NIK, musiała znajdować uzasadnienie ideowe. A oto w jaki
sposób ówczesne władze Izby uzasadniły
przyznanie nagrody pieniężnej zatrudnionemu w poznańskiej delegaturze szoferowi: „Wielka Socjalistyczna Rewolucja
Październikowa zapoczątkowała nową
epokę w dziejach narodów, przywróciła
dwukrotnie niepodległość naszemu krajowi, stała się potężną twierdzą Socjalizmu,
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twierdzą idei wielkiej walki o pokój narodów, walki o zniesienie wyzysku człowieka przez człowieka, jest drogowskazem w walce naszego narodu o socjalizm.
W związku z 35-leciem Wielkiego października za wydajną pracę nagradzam,
mianuję i przeszeregowuję...”.
Pod cytowanym tu zarządzeniem personalnym nr 050/50 z 6 listopada 1950 r.
podpisał się ówczesny prezes NIK Witold
Jóźwiak. Znamienna jest także jedna z negatywnych ocen zamieszczonych w wystąpieniu 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, nadzorowanie ich współpracy z innymi rodzajami kontroli oraz kierowanie sprawami

Fot. Archiwum Delegatury NIK w Poznaniu
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Wyciąg z Zarządzenia Personalnego nr 050/50 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie nagrody pieniężnej dla kierowcy poznańskiej delegatury NIK.

dotyczącymi skarg i zażaleń ludności Do
1956 r. poznańską placówką Najwyższej
Izby Kontroli kierował przywołany już
Kazimierz Maliszewski, a po październikowym przełomie: Włodzimierz Domagała
(w latach 1956–1958 pełniący obowiązki
pełnomocnika MKP w Poznaniu i przewodniczącego delegatury) oraz Jerzy Kusiak
(w latach 1958–1959 przewodniczący delegatury – późniejszy sekretarz KW PZPR
w Poznaniu). Tu mała dygresja na temat stosowanych wówczas i obecnie metod szkolenia 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, egzaminem. Dziś nowo zatrudniani kontrolerzy
NIK przechodzą kilkumiesięczną aplikację
w ośrodku szkoleniowym w Goławicach,

a porównanie dawnych i obecnych w tym zakresie wymagań pozwala na wysnuwanie
różnorodnych wniosków co do ówczesnego 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 przewodniczącego delegatury przez Stanisława Marca
(w latach 1960–1971), wypracowano
w delegaturze, funkcjonujący do 1992 r.,
system pracy polegający na podzieleniu
zadań pomiędzy kontrolerów według wyodrębnionych branżowo tzw. działów. Z relacji ówczesnych pracowników wynika,
że funkcjonowały cztery tego rodzaju
wyspecjalizowane grupy kontrolerskie:
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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.

budownictwa i gospodarki komunalnej,
przemysłu, handlu i usług oraz drobnej
wytwórczości, rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz kultury, oświaty, zdrowia
i opieki społecznej.
Istniała w delegaturze praktyka, aby projekty kwartalnych planów kontroli opracowywali doradcy, którzy po zatwierdzeniu przez kierownictwo, przekazywali ich treść inspektorom. Jeden z nich
usłyszał pewnego razu, że w celu wykonania 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 wystawiła upoważnienie. Skrupulatna pracownica po dłuższej chwili oznajmiła głośno,
że miejscowości „Kawyczki” znaleźć
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nie może i w związku z tym prosi o dokładniejsze dane. Innym znów razem
pewien doradca zażądał od kontrolowanego pracownika złożenia pisemnych
wyjaśnień. Po ich lekturze, w obecności
autora stwierdził, że są one zbyt ogólnikowe i mają charakter „mentorski”.
Zdenerwowany inspektor odparł na to,
że stanowczo nie życzy sobie, by go nazywano „mentem”...
A oto tytuły niektórych kontroli, realizowanych w poznańskiej delegaturze
w latach 60. i 70.: „Realizacja podnoszenia jakości i nowoczesności wyrobów”, „Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych w budownictwie
spółdzielczym”, „Kontrola gospodarki
środkami trwałymi w przedsiębiorstwach państwowych gospodarstw rolnych”, „Wykonanie zadań w przemyśle

meblarskim ze szczególnym uwzględnieniem jakości i nowoczesności produkcji oraz zaspokojenie potrzeb rynku krajowego”, „Przebieg jesiennych prac polowych w rolnictwie”, „Stan organizacyjny
dowozu pracowników do miejsc pracy
w rejonach przemysłowych” (1967),
„Rozwój usług ludności”, „Nowy model
opieki społecznej”, „Dokształcanie nauczycieli”, „Działalność instytucji odpowiedzialnych za stan sanitarno-epidemiologiczny”, „Zaopatrzenie rynku
w wyroby mleczarskie”, „Organizacja
i funkcjonowanie przemysłu gastronomicznego”, „Ochrona zatrutego środowiska” (1974). Ze sprawozdania „o stanie
i ruchu zatrudnionych za rok 1969” wynika, że w delegaturze NIK w Poznaniu
zatrudniano 51 osób (46 mężczyzn
i 5 kobiet). Na okres kierowania delegaturą przez Stanisława Marca przypadła 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 skrzydła 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 tamtym okresie odnotowano wzrost znaczenia
i prestiżu poznańskiej delegatury NIK,
co najwyraźniej ujawniło się, gdy poważnie rozważano kandydaturę Cezarego
Sobczaka na stanowisko wojewody poznańskiego.
W latach 70. zakres prowadzonych działań kontrolnych pozostawał bardzo szeroki
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Fragment wierszowanego „protokółu” opisującego
ustalenia kontroli w Fabryce Galanterii w Gnieźnie
autorstwa Przemysława Południkiewicza.

i zróżnicowany. Na uwagę zasługuje natomiast, że systematycznie zwiększała
się liczba skarg i wniosków zgłaszanych
naszej jednostce. I tak w 1961 roku odnotowano 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 wówczas analiz, o systematycznym wzroście
zaufania społeczeństwa do organów kontroli państwowej. Skargi (w dużej mierze
anonimowe) dotyczyły zasadniczo nadużyć gospodarczych, spraw związanych
z gospodarką komunalną i mieszkaniową
oraz „zagadnień podatkowych i finansowych.” Efektem wiarygodnych zgłoszeń
obywateli bywały oczywiście planowe
lub doraźne kontrole. Rzecz ciekawa,
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że w niektórych ówcześnie prowadzonych, oprócz inspektorów NIK, uczestniczyli również zapraszani do tych działań
aktywiści Zespołu i Komisji Rewizyjnej
Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Takie
wspólne „państwowo-partyjne” kontrole 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 sprawozdaniu analitycznym kierowanym do centrali NIK przez ówczesne kierownictwo
czytamy m.in.: „Podsumowując wyniki
tych kontroli należy wyrazić przekonanie,
że podjęta przez Delegaturę w porozumieniu z KW PZPR inicjatywa, spotkała
się nie tylko ze zrozumieniem ze strony
jednostek kontrolowanych, ale pobudziła
te jednostki do bardziej starannego i wnikliwego załatwiania spraw obywateli i pracowników”.
Oprócz realizowania powierzonych
zadań kontrolnych, pracownicy naszej
jednostki mieli również okazję uczestniczyć w przedsięwzięciach o charakterze
rekreacyjno-integracyjnym. W pamięci
inspektorów o dłuższym stażu zachowały 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 pracowniczych służyły także organizowane w latach
70. tzw. „czyny społeczne”, które polegały na wykonywaniu przez zorganizowane
grupy osób prostych prac porządkowych
na miejskich ulicach, placach i skwerach. W co najmniej kilku uczestniczyli
także nasi pracownicy, porządkując między
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innymi plac Cyryla Ratajskiego (wówczas
Plac Młodej Gwardii).
Wśród kontrolerów poznańskiej delegatury zdarzały się osoby niezwykle barwne,
wręcz ekscentryczne, a przy tym obdarzone różnorodnymi talentami oraz poczuciem humoru. Z tego powodu największą sławą cieszył się zatrudniony w latach
1978–1982 Przemysław Południkiewicz,
który po zaleceniu mu „ubarwienia” zredagowanego właśnie projektu wystąpienia 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 delegatury, lecz w ogóle Najwyższej Izby
Kontroli. Nadzwyczajna łatwość układania rymów zaowocowała także wieloma
krótkimi wierszami, którymi inspektor
Południkiewicz podsumowywał poszczególne kontrole lub formułował, nierzadko krytyczne, sądy o Najwyższej Izbie
Kontroli przełomu lat 70. i 80.
Do 1976 r. terytorialny zasięg działania
delegatury obejmował tzw. „stare” województwo poznańskie z Lesznem, Kaliszem
i Koninem. Po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 14 kwietnia
1976 r. w sprawie terytorialnego zakresu
działania oraz siedzib okręgowych urzędów kontroli, nasza jednostka swoje działania ograniczyła do trzech nowo utworzonych województw: poznańskiego,
konińskiego i pilskiego (bez nowych województw leszczyńskiego i kaliskiego).
W następstwie ostatniej reformy administracyjnej w 1999 r. zasadniczym obszarem działania delegatury pozostaje
województwo wielkopolskie obejmujące
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znów wszystkie główne dzielnice naszego regionu.
Niewiele osób wie, że poznańska delegatura NIK zapisała się złotymi zgłoskami nie tylko w książkach kontroli bardzo
różnych podmiotów. Otóż gdyby nie aktywność wykazana w 1965 r. przez kierownictwo delegatury, prawdopodobnie nie powstałaby Szkoła Podstawowa
w Białobłotach w powiecie pleszewskim.
Społeczność tej szkoły do dziś serdecznie
wspomina życzliwość pracowników naszej
delegatury, którzy czynnie wspierali dzieło budowy nowej placówki oświatowej.
Owa pomoc została upamiętniona w czasie 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 centralnych władz PZPR, poznańska delegatura
zrealizowała w latach 1980–1981 wiele
kontroli interwencyjnych związanych
z „prywatnymi inwestycjami budowlanymi i innymi poważnymi uchybieniami
spowodowanymi chęcią nienależnych korzyści kosztem gospodarki narodowej”.
Efektem tych działań dotyczących osób
piastujących w Poznaniu najwyższe stanowiska partyjne, państwowe i komunalne były porażające wręcz ustalenia wskazujące na masowe występowanie zjawisk
niegospodarności, nepotyzmu, korupcji
i całkowitego lekceważenia interesu społecznego. Z podpisanego przez dyrektora
delegatury Cezarego Sobczaka sprawozdania dotyczącego tych kontroli wynika,
że wskutek działań podjętych po ich zakończeniu, do „organów ścigania” skierowano

52 zawiadomienia w sprawie 86 osób,
kwota wyegzekwowanych od obwinionych należności wyniosła ponad 12 mln zł,
a łączna suma ujawnionych strat budżetowych opiewała na prawie 287 mln zł.

Czas IRCh
Interesującym epizodem w dziejach NIK
po zniesieniu wprowadzonego w 1981 r.
stanu wojennego było organizowanie 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 „poszerzanie 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, polegające na utworzeniu w nich wojewódzkich oddziałów IRCh. Delegatury miały
zapewnić „obsługę” i egzekucyjną skuteczność tysiącom „społecznych kontrolerów”,
którzy po desygnowaniu przez instancje
partyjne lub społeczne i zatwierdzeniu
ich mandatu przez wojewódzkie rady narodowe, mieli prowadzić działania kontrolne w terenie.
Poznańska delegatura NIK roztoczyła
opiekę nad trzema właściwymi terenowo wojewódzkimi oddziałami Inspekcji:
w Poznaniu, Koninie i Pile. Poznańskim
oddziałem ds. IRCh kierował nowo powołany na stanowisko wicedyrektora
delegatury Mic hał Glanc, (wcześniej
pracownik Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Poznaniu). Koordynacją działań
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Sprawozdanie z przeprowadzonej w latach 1980–1981 kontroli dotyczącej nadużyć osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe i polityczne.

kontrolnych prowadzonych przez około
1400 społecznych inspektorów, oprócz
wicedyrektora, zajmowało się kilkunastu
inspektorów NIK, którzy sporadycznie
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uczestniczyli w czynnościach kontrolnych
IRCh. Ponieważ Inspekcja była instytucją o pochodzeniu ideowo-politycznym,
trudno się dziwić, że lokalne władze PZPR

Fot. Archiwum Delegatury NIK w Poznaniu
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Broszury metodyczne zawierające informacje dotyczące zasad funkcjonowania Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej na tle artykułów prasowych poświęconych działalności IRCh w Wielkopolsce.

od początku przywiązywały szczególną
wagę do jej działania. Chcąc nadać odpowiednią rangą nowemu przedsięwzięciu,
utworzono w KW PZPR w Poznaniu stanowiska inspektora ds. IRCh oraz ustanowiono 21-osobowy Zespół ds. IRCh.
Tematyka kontroli prowadzonych
przez Inspekcję była zróżnicowana, ale
w centrum uwagi pozostawały działania 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 sprawiedliwie”, „IRCh na tropie bałaganu i brudu”,
„Żaden schowek na atrakcyjny towar nie ujdzie uwadze kontrolerów”, „IRCh pogoniła budowlanych...”, „Poranna kontrola
dwunastu piekarń”, „Porządku niekiedy
trzeba uczyć mandatami!”, „Poznańska
IRCh w szkolnych stołówkach. Z higieną
na bakier”, „IRCh w zakładach rzemieślniczych. U Pana Franka nie jest za wesoło”, „IRCh w pociągach i na Dworcu
Głównym”, „Pod społeczną lupą niewiele
się ukryje”. Do oryginalniejszych, z dzisiejszej perspektywy, przedsięwzięć poznańskiej „irchy” należały kontrole: wykorzystania pomieszczeń biurowych wybranych
urzędów, instytucji i zakładów pracy (akcja
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Informacja o powołaniu w Delegaturze NIK w Poznaniu zakładowej komórki NSZZ „Solidarność”.

„Biurowiec” – listopad 1985); wykorzystania czasu pracy w związku z zaobserwowanym tłokiem w lokalach gastronomicznych Poznania (marzec 1986); „ujawnianie
wykorzystywania pojazdów służbowych
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dla celów zakupu alkoholu w godzinach
pracy” (akcja „Alkohol” – 1987); przebiegu
kolonii dla dzieci i młodzieży (1987); punktualności komunikacji miejskiej Poznania
(1988). Jeszcze 14 lutego 1989 r. (tj. roku,

Delegatura NIK w Poznaniu

w którym wielkopolska IRCh przestała
istnieć) podczas narady rejonowej zorganizowanej w poznańskim Komitecie
Wojewódzkim PZPR, mówiono o dorobku i osiągnięciach Inspekcji, co miało
wiązać się ze stanowczością, zdecydowaniem i „zdrową mądrością” społecznych
kontrolerów.

W III Rzeczypospolitej
Kierowanie pracą poznańskiej delegatury
NIK w czasie ostatnich przemian ustrojowych przypadło w udziale Józefowi
Adamczykowi, który piastował stanowisko dyrektora w latach 1983–1992. Okres
transformacji początku lat 90. był dla pracowników naszej jednostki przyspieszonym kursem nowej roli naczelnego organu
kontroli, określonej ustawowo przez demokratycznie wybrany parlament. Tylko nieliczni 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 delegaturze działała licząca kilkunastu członków
zakładowa organizacja NSZZ „Solidarność”.
W czerwcu 1994 r., na skutek braku postępów w rozwiązaniu sporu zbiorowego
dotyczącego spraw płacowych i polityki kadrowej prowadzonego przez Międzyregio
nalną Komisję Koordynacyjną „Solidarno
ści” w NIK, Komisja Zakładowa podjęła
uchwałę o wystąpieniu z wszelkich struktur
NSZZ „Solidarność”, a środki finansowe
zgromadzone ze składek członkowskich
przekazano na potrzeby jednego z poznańskich szpitali.
Zmieniały się tematyka i zakres kontroli, ale i także sposób udostępniania

społeczeństwu informacji o zrealizowanych działaniach. W latach 1992–1999
delegaturą kierował Ireneusz Adamski,
który pierwszy w dziejach delegatury
zdecydował o przekazywaniu przedstawicielom mediów wyników niektórych
kontroli na specjalnie organizowanych
konferencjach.
W połowie lat 90. ubiegłego wieku
w wyposażeniu naszej jednostki znalazł 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 wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kontrolerskich dysponują służbowymi laptopami, skanerami i telefonami
komórkowymi z dostępem do Internetu,
bez których nie wyobrażamy sobie już wykonywania naszych obowiązków.
Od 1999 do 2000 r. obowiązki dyrektora
delegatury pełnił Paweł Pluta. W tym okresie naszą jednostkę wizytował ówczesny prezes NIK Janusz Wojciechowski,
który osobiście wręczył wszystkim pracownikom pamiątkowe medale wybite
z okazji 80-lecia Najwyższej Izby Kontroli.
W latach 2000–2004 stanowisko dyrektora delegatury zajmowała Joanna Alicja
Pelc. 15 maja 2001 r. w Poznaniu, pod przewodnictwem posła Józefa Zycha odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej
Komisji ds. Kontroli Państwowej, która
rozpatrzyła informację o funkcjonowaniu poznańskiej delegatury. Komisja pozytywnie oceniła jej działalność oraz przyjęła stanowisko, w którym stwierdziła,
że „niezbędna jest poprawa warunków
lokalowych oraz stworzenie takich warunków kadrowych, które odpowiadać
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Maciej Sterczała

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).
Fot. Maciej Jabłoński
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będą realizowanym przez Delegaturę
zadaniom”. Na polepszenie trudnych
warunków pracy czekaliśmy do grudnia 2002 r., kiedy rozpoczęła się przeprowadzka do nowej siedziby przy ulicy
Dożynkowej 9H. Dzięki mobilizacji całej
załogi skomplikowana operacja przebiegła
nadzwyczaj sprawnie i tradycyjne opłatkowe spotkanie pracowników mogło się już
odbyć w przestronnych pomieszczeniach
okazałego budynku w jednej z ładniejszych
dzielnic Poznania. Jak mieliśmy się wkrótce przekonać, samo zakupienie biurowca,
przeprowadzka i formalne przeniesienie
siedziby były tylko wstępem do trudnego
dzieła przystosowania obiektu do pożądanych standardów. Nową siedzibę, jeszcze
w trakcie trwających prac adaptacyjnych
wizytował w czerwcu 2003 roku prezes
NIK Mirosław Sekuła oraz sprawujący
wtedy bezpośredni nadzór nad poznańską delegaturą wiceprezes Jacek Jezierski.
Koniec lat 90. XX wieku oraz początek obecnego stulecia to dla delegatury
okres wytężonej pracy przy realizacji różnorodnych zadań, wśród których znalazła
się pierwsza w jej powojennych dziejach
koordynowana kontrola udostępniania
mienia przez przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.
Kontrola przeprowadzona od grudnia
1999 r. do kwietnia 2000 r. dotyczyła
obowiązujących umów prawa cywilnego a także umów, które wygasły albo zostały rozwiązane w latach 1997–1999.
Badaniami objęto 18 przedsiębiorstw państwowych oraz pięć jednoosobowych spó
łek Skarbu Państwa udostępniających mienie. Oprócz poznańskiej, w kontroli wzięły
udział cztery inne delegatury. We wszystkich podmiotach stwierdzono różnego

rodzaju nieprawidłowości, w tym przypadki działań nielegalnych, niegospodarnych i nierzetelnych oraz wskazano obszary
zagrożone korupcją.

Nowe stulecie
W latach 2004–2013 pracą delegatury kierował Jan Kołtun. To okres, w którym koordynowane przez „Poznań” kontrole pojawiały się już corocznie, a wysoka jakość
ich realizacji i tradycyjna poznańska rzetelność opracowania wyników zyskiwała
coraz wyższe oceny kierownictwa Izby.
Tematyka przygotowywanych wówczas
przez naszą jednostkę kontroli świadczy
o szczególnym zainteresowaniu prawidłowością wykonywania zadań. Oto przykłady przeprowadzonych kontroli „zadaniowych”: „Opieka nad matką i noworodkiem
w oddziałach położniczych i neonatologicznych” (2009), „Stan realizacji Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008–2011” (2010), „Gromadzenie danych
o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej” (2011), „Zagospodarowanie
osadów powstających w oczyszczalniach
ścieków komunalnych” (2013).
Po objęciu w 2014 r. stanowiska dyrektora przez Andrzeja Aleksandrowicza,
delegatura ugruntowuje swoją opinię
jednostki chętnie podejmującej wyzwania związane z koordynowaniem kontroli
ogólnopolskich, a ich liczba kształtuje się
już średnio na poziomie czterech rocznie.
I znów dominują tematy ciekawe, społecznie ważne i bliskie ludziom: „Wykonywanie
przez wybrane gminy obowiązku zapewnienia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych” (2014), „Świadczenie usług
publicznych osobom posługującym się językiem migowym” (2014), „Zarządzanie
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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 szpitalnych i działów farmacji szpitalnej” (2017).
Jedną z ciekawszych kontroli opracowanych i przeprowadzonych w ostatnich
latach przez delegaturę była kontrola
z 2011 r. dotycząca sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem ferm zwierząt
futerkowych w województwie wielkopolskim. W prowadzonej ostatnio przez polityków i media debacie dotyczącej dopuszczalności dalszego funkcjonowania
tego typu przedsiębiorstw, pojawiają się
spostrzeżenia i wnioski zebrane w informacji o wynikach tej kontroli, co dowodzi,
że podejmowane przez delegaturę tematy są aktualne i odpowiadają bieżącym
potrzebom społecznym. Innym przykładem tego wyczucia w doborze podejmowanych zagadnień jest koordynowana
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kontrola poświęcona dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych (2017/2018).
W ostatnich kilkunastu latach swoistą
specjalizacją delegatury stały się koordynacje kontroli związanych z występowaniem zjawiska alkoholizmu. Cztery dotychczas 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 sukcesów tych badań należało skorygowanie
zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz doprowadzenie do likwidacji niewłaściwie funkcjonującej poznańskiej izby wytrzeźwień.
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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 odpowiednich organów przekazaliśmy 48 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych, a liczba
złożonych wniosków de lege ferenda przekroczyła 30. Szczególnie ważne wydają się
być dwa sformułowane w ostatnim czasie
wnioski o zmianę przepisów, tj.: o wprowadzenie obowiązku dokumentowania
pomiarów natężenia bólu we wszystkich
podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych oraz o wprowadzenie przepisów
poprawiających dostępność usług publicznych osobom posługującym się językiem
migowym. Już wkrótce znowelizowane
wskutek naszych kontroli regulacje prawne
poprawią warunki życia zarówno niesłyszącym, jak i cierpiących z powodu długotrwałego bólu.

Fot. Maciej Sterczała, Archiwum Delegatury NIK w Poznaniu

Nasza jednostka oprócz kontroli planowych podejmuje także działania związane
z sygnałami zgłaszanymi w formie skarg
i wniosków. Od 1995 r. udział tego typu
kontroli w ogólnej liczbie przeprowadzonych przez delegaturę wynosił rocznie
średnio prawie 10%. W lokalnych mediach było głośno o kontrolach: gospodarowania zasobem lokali socjalnych Miasta
Poznania (2011); wykorzystania środków
publicznych przez stowarzyszenie „Dolina
Noteci” (2014) i realizacji pracowni kardiologii 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 powołanych do ścigania przestępstw i wykroczeń o możliwości popełnienia tego rodzaju
czynów zabronionych, a także zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Statystyki te świadczą

Rajd rowerowy „Cyklo-NIK” dla pracowników delegatury i ich rodzin.
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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.

Kontrola w anegdocie
Przygotowując niniejsze opracowanie,
przeprowadziłem wiele interesujących
rozmów z byłymi i obecnymi pracownikami, którzy dzielili się ze mną swoimi
wrażeniami z przeprowadzanych kontroli.
Nie brakowało zabawnych anegdot. Otóż
urzędnik pewnego starostwa, który nie potrafił określić rzeczywistego terminu
wpływu dokumentu, zniecierpliwiony
rzucił kontrolerowi: „Ależ proszę Pana,
proszę mi wierzyć! Dokument z pewnością wpłynął w prawidłowym terminie!
Przecież i Pan i ja pracujemy w instytucjach 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
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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 dociekliwego inspektora, zapytał: „Skąd Pan
to wie?”. Inspektor uśmiechnąwszy się,
odrzekł: „Właśnie z kont!”, a na to księgowy: „No właśnie, skąd???”.
Dziś poznańska delegatura NIK powinna
kojarzyć się przede wszystkim z 47-osobowym zespołem wysoko kwalifikowanych
pracowników kontroli, z których dwoje
posiada stopień naukowy doktora, kilku
uzyskało uprawnienia rzeczoznawcy, a kilkunastu ukończyło studia podyplomowe,
m.in. w zakresie rachunkowości i kontroli
zarządczej. Zespół ten uzupełnia skromna,
ale niezwykle ważna i kompetentna grupa
sześciorga pracowników administracyjnych. Ponieważ przykładamy szczególne
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znaczenie do poprawności językowej wytwarzanych dokumentów, w ostatnich latach 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 doradcze trapią wątpliwości, czy „niewykonanie” i „niezrealizowanie” piszemy łącznie,
czy też może rozdzielnie, ale wtedy pozostaje „telefon do przyjaciela” – jednym
z kontrolerów na szczęście jest polonista!
Profil wykształcenia zatrudnionych w naszej jednostce pracowników jest bowiem
zróżnicowany. Pośród nas, oprócz najliczniejszej grupy prawników, inżynierów i ekonomistów, znaleźć można również: matematyka, magistra leśnictwa, politologów,
a także historyka. Warto w tym miejscu
nadmienić, że obecnie ponad 40% pracowników wykonujących zadania kontrolne
stanowią kobiety. Odsetek ten od 2004 r.
zwiększył się prawie dwukrotnie!
O tym, że zintegrowany zespół jest efektywniejszy i sprawniej realizuje zadania,
wie każdy, kto kiedykolwiek zajmował

stanowisko kierownicze. W naszej delegaturze integracji sprzyja nie tylko bardzo
dobra atmosfera koleżeńskiej życzliwości, ale też cykliczne imprezy rekreacyjno-turystyczne i wspólne wycieczki. Mamy
za sobą już siedem rajdów rowerowych
„Cyklo-NIK”, spływy kajakowe, kilka wycieczek turystycznych (ostatnio do Pragi
i Wiednia) oraz coroczne mikołajkowe spotkania dla najmłodszych. Ważną tradycją
jest także udział w corocznych spotkaniach opłatkowych emerytowanych pracowników. Obecność naszych seniorów
przy wigilijnym stole jest nie tylko wyrazem 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 doświadczeniach jej pracowników.

MACIEJ STERCZAŁA
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