
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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Delegatura opolska 
o sobie i swojej historii
IWONA ZYMAN, WOJCIECH GOLEŃSKI

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.



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 245 

Delegatura NIK w Opolu

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 
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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. 



250 KONTROLA PAŃSTWOWA

Iwona Zyman, Wojciech Goleński

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  

Fo
t.

 R
ob

er
t 

Ja
rk

a,
 D

el
eg

at
ur

a 
N

IK
 w

 O
po

lu

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.




