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przypadające w tym roku rocznice – 25 lat polskiej transformacji, 15 lat od przystąpienia 
naszego kraju do nato i 10 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej – skłaniają do re-
fleksji i podsumowań. niezaprzeczalnie udało nam się trwale zmienić nie tylko nasz kraj, 
ale i Europę. Dotyczy to również sfery instytucjonalnej – dziś zarówno instytucje państwa 
polskiego, jak i instytucje UE są głęboko naznaczone drogą, jaką przeszliśmy od 1989 roku.

Wciąż droga przed nami
niezależnie od poglądów czy przynależności politycznej, zgadzamy się w polsce chyba 
wszyscy, że żyjemy dziś – w naszym kraju i w Europie – w lepszej rzeczywistości niż 
ćwierć wieku temu. Dotyczy to także, a może przede wszystkim, szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa – w sferze militarnej, socjalnej, gospodarczej, energetycznej czy w sferze 
instytucji. Cele, jakie obraliśmy w procesie transformacji – reformy państwa i gospodar-
ki, zakorzenienie polski w pakcie północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej – oddzia-
ływały na siebie wzajemnie; motywowały nas do działań i wyznaczały kierunek podej-
mowanych zmian. w procesie nadrabiania dystansu, jaki dzielił i nadal dzieli polskę od 
całkowitego spełnienia naszych ambicji i wykorzystania drzemiącego w nas potencjału 
– trwałego dobrobytu, sprawnego państwa i demokratycznych mechanizmów wspiera-
jących przedsiębiorczość i ducha inicjatywy polaków, konkurencyjnej i innowacyjnej go-
spodarki, fundamentów bezpieczeństwa w wymiarze socjalnym, ekonomicznym i mili-
tarnym – osiągnęliśmy wiele. to powód do zasłużonej dumy i satysfakcji, jakie towarzyszą 
nam zwłaszcza w tym roku ważnych rocznic. Musimy też jednak w naszych sukcesach 
znaleźć źródło motywacji do dalszego wysiłku, do kolejnego „skoku cywilizacyjnego”. 

Nic nie będzie trwałe bez skutecznych instytucji
ten wysiłek to nasz wspólny obowiązek. wymaga zaangażowania polityków, aktywno-
ści społeczeństwa obywatelskiego, inicjatyw oddolnych, współpracy podmiotów naszej 
gospodarki, wsparcia instytucji międzynarodowych, mobilizacji wszystkich pokoleń 
polek i polaków. Musimy jednak pamiętać, że bez skutecznych instytucji państwowych 
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– zarówno organów centralnych, jak i samorządu, bez szerokich konsultacji i prawdzi-
wego dialogu społecznego; bez przejrzystych i skutecznych procedur pozwalających 
efektywnie wykorzystać dostępne środki finansowe (unijne, budżetowe, pozyskiwane 
z rynku kapitałowego czy od podmiotów gospodarczych) – mobilizacja społeczna zostanie 
roztrwoniona. Jean Monnet mawiał, że niczego nie da się osiągnąć bez ludzi i że nic nie  
będzie trwałe bez instytucji. warto tu doprecyzować, że myśląc o trwałych fundamen-
tach naszego kraju, musimy zadbać, by instytucje państwowe były skuteczne w działa-
niu na  rzecz naszego wspólnego dobra.

Nie zapominać o źródłach…
tę rolę pełni, utworzona dekretem naczelnika państwa w lutym 1919 roku, najwyższa 
Izba kontroli. w tym roku obchodzi ona swoje 95-lecie. powołując zaledwie kilka mie-
sięcy po odzyskaniu niepodległości najwyższą Izbę kontroli państwa, rządzący wówczas 
polską w strukturach Izby upatrywali gwarancji, że instytucje powstającego państwa po-
zwolą skutecznie wykorzystać potencjał rozwoju drzemiący w polakach. to samo zada-
nie stało przed nIk na przestrzeni ostatnich dekad, gdy nasze państwo raz jeszcze od-
zyskaliśmy. tym razem jednak wyzwania stojące przed najwyższą Izbą kontroli miały 
też szerszy wymiar, bo integracja europejska nakładała na tkankę naszego państwa ist-
niejące i powstające w Unii Europejskiej procedury i instytucje. 

…i pamiętać o przyszłości
Świętując 10-lecie członkostwa w Unii, nie możemy zapomnieć, że bez nIk i skutecz-
nej kontroli instytucji państwa – zwłaszcza w zakresie wydatków i inwestycji mających 
pozwolić polsce nadrobić dystans dzielący nas od najbardziej rozwiniętych państw UE 
– dokonany przez nas „skok cywilizacyjny” nie byłby możliwy. Jest to doskonała oka-
zja do złożenia podziękowań i wyrazów szczerego uznania wszystkim pracownikom 
najwyższej Izby kontroli – tym, którzy swoją pracą przysłużyli się polsce w jej drodze 
transformacji i tym, którzy wciąż sumiennie pełnią swoje obowiązki i swoim zaangażo-
waniem będą wpływać na kształt naszego państwa w przyszłości, dbając o nasze – polek 
i polaków – wspólne dobro. Czas mobilizacji nie przeminął. w naszych osiągnięciach 
– sukcesach i stojących wciąż przed nami wyzwaniach – musimy umieć znaleźć źródło 
motywacji do dalszego wysiłku, do kolejnego „ skoku cywilizacyjnego”. Musimy pielę-
gnować tę motywację, która przyświecała nam nie tylko 25 lat temu, ale i 95 lat temu 
– w 1919 roku, gdy powstawała najwyższa Izba kontroli państwa.
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