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

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

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

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

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

3 Dz.U. nr 14 poz. 183.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adolf Wolny i Edward Złomańczuk ko-
jarzyli wcześniejsze lata pracy z ciasnymi, 
siermiężnymi pomieszczeniami i meblami 



182 KONTROLA PAŃSTWOWA

Marek Raczkowski

biurowymi sprzed 1939 r. Nie było żad-
nych urządzeń ułatwiających pracę, a do-
kumenty kopiowano na jedynym, często 
zawodnym spirytusowym powielaczu. 

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

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

jest przebudowa przejazdu bramowego 
oraz wymiana mebli.

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

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

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

W  delegaturze zatrudnionych jest 
47 osób, w tym 41 pracowników nadzo-
rujących i wykonujących czynności kon-
trolne (członkowie dyrekcji – 3, doradcy 
– 9, pracownicy wykonujący czynności 
kontrolne – 29) oraz 6 pracowników ad-
ministracyjnych. 

22 W lutym 2019 r.

Delegatura zapewnia stabilizację zawo-
dową, pracownicy wiążą się z nią na długie 
lata. Odchodzą dopiero w związku z osią-
gnięciem wieku emerytalnego. Od 2015 r. 
na emeryturę odeszło 12 osób. 

Warto podkreślić, że niektórzy byli 
i obecni pracownicy pełnili różne funkcje 
publiczne. Elżbieta Kruk była posłanką 
na Sejm pięciu kadencji (od 2001 r.), prze-
wodniczącą Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji w latach 2006–2007, Wojciech 
Kutyła został 26 kwietnia 2012 r. wice-
prezesem NIK, wcześniej był dyrektorem 
generalnym w Ministerstwie Zdrowia; 
Dariusz Rogowski pełnił funkcję podse-
kretarza stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki w okresie od 10 lipca 2017 r. 
do 21 marca 2018 r., a Edward Szempruch 
był zastępcą prezydenta Lublina w okresie 
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Grupowe zdjęcie pracowników delegatury wykonane 5 grudnia 2005 r. W tym czasie jednostką 
kierował Marian Cichosz (siedzi czwarty od lewej).
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od grudnia 2002 r. do października 
2004 r. 

Przez kilkadziesiąt lat działalności 
delegatury uzbierało się sporo anegdot. 
Według jednej z nich, w I półroczu 2001 r. 
jeden z kontrolerów był świadkiem próby 
wręczenia łapówki. Kontrolował wówczas 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Lublinie. Do egzaminatora przyszedł 
(z kopertą) kursant, dla którego obec-
ność postronnej osoby nie stanowiła pro-
blemu. Ponieważ sytuacja miała miejsce 
w obecności kontrolera, egzaminatorowi 
nie pozostało nic innego, jak tylko zgłosić 
do prokuratury zawiadomienie o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa.

W ostatnich latach tradycją stało się składa-
nie kwiatów dla uczczenia kolejnych rocznic: 
Święta Konstytucji 3 maja, Narodowego Święta 

Niepodległości, powołania NIK,  Powstania 
Warszawskiego, Narodowego Dnia Pa mięci 
Żołnierzy Wyklętych.

Zwyczajem stało się też organizowanie 
spotkań świątecznych (wigilijnych oraz 
wielkanocnych), ostatnio także z udziałem 
emerytowanych pracowników. W miłej, 
świątecznej atmosferze jest okazja do zło-
żenia sobie życzeń świątecznych i wspo-
minania.

Pracownicy od kilkunastu lat mają moż-
liwość uczestniczenia w różnego rodzaju 
formach wspólnego wypoczynku, zabawy, 
co z jednej strony pozwala oderwać się 
od codziennych, niełatwych obowiązków, 
a z drugiej strony ma niebagatelne znacze-
nie integracyjne. 

Do  najważniejszych, wypracowa-
nych form takiego wypoczynku należą 
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Spotkanie obecnego kierownictwa delegatury z emerytowanymi dyrektorami: Adolfem Wolnym 
i Edwardem Złomańczukiem; od lewej: Ewa Antoniak, wicedyrektor, Edward Lis, dyrektor, Edward 
Złomańczuk, Adolf Wolny, Monika Tomaszewska, wicedyrektor, Lublin, 15 kwietnia 2015 r.
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m.in.: objazdowe i pobytowe wycieczki: 
Praga, Wiedeń, Lwów, Wilno, Za ko pa ne, 
Szczawnica; piesze wycieczki górskie: Ta-
try, Bieszczady; spływy kajakowe na Roz-
toczu; zabawy andrzejkowe – zorganizo-
wane m.in. w Muzeum Wsi Lubelskiej; 
wspólne wyjścia do kina, teatru. Każdy 
z pracowników ma sposobność zapropo-
nowania innej formy wypoczynku.

Wzięcie udziału w imprezach kultural-
nych jest proponowane pracownikom czę-
sto przy okazji zajęć czysto służbowych, 
szczególnie wyjazdowych. Przykładowo, 
w kwietniu 2017 r. odbyło się szkolenie 
z zakresu procedury kontrolnej i rachun-
kowości oraz narada pracownicza dla pra-
cowników delegatury, zorganizowane 
w Ośrodku Szkoleniowym w Goławicach, 
połączone z wieczorną wizytą w jednym 
z warszawskich teatrów.

Ponadto dla pracowników organizowano 
kuligi, kursy doskonalenia jazdy samocho-
dem w warunkach zimowych i inne formy 
aktywnego i wspólnego spędzania wolne-
go czasu. 

Do nowych form działań integracyjnych 
z pewnością należy zaliczyć część prak-
tyczną szkolenia z zakresu obrony cywilnej, 
polegającą na strzelaniu z broni krótkiej 
i długiej. Pierwsze miało miejsce w listopa-
dzie 2016 r. na strzelnicy LOK w Bychawie. 
Najlepsi strzelcy zostali uhonorowani me-
dalami i dyplomami. „Sokolim okiem” po-
pisali się zwłaszcza: Dariusz Barej, Wojciech 
Szukała oraz Marek Dałek, a wśród pań 
– Ewa Kulik.

Niektórzy pracownicy, prywatnie upra-
wiający sport, biorą udział w zawodach or-
ganizowanych przez NIK, rozsławiając swoją 
jednostkę. Jednym z nich jest Szczepan 
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Uczestnicy wycieczki do Pragi i Wiednia zorganizowanej w okresie od 7 do 10 czerwca 2017 r.;  
na zdjęciu przed Pałacem Schönbrunn w stolicy Austrii.
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Olejnik, który we wrześniu 2017 r., na XII 
Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Prezesa 
NIK, został podwójnym mistrzem: w kate-
gorii „Open” oraz w grze podwójnej. 

Wśród pracowników delegatury szcze-
gólnie lubiana jest miejscowość Kalnica 
w Bieszczadach. Było to, jak dotychczas, 
jedyne miejsce, do którego wycieczki zor-
ganizowano czterokrotnie (2006, 2007, 
2008, 2016). Na chętnych czekały wspa-
niałe krajobrazy oraz miejscowości owiane 
nutką tajemnicy, takie jak Sanok, Lesko, 
Ustrzyki Górne, Solina, Baligród, a szcze-
gólnie Cisna. Chętni i wytrwali mogli 
wędrować Połoniną Wetlińską, Połoniną 
Caryńską oraz zaliczać kolejne szczyty 
Bieszczad, w tym najwyższą Tarnicę.

Podobnie długą tradycję mają także spły-
wy kajakowe. Dla pracowników dele-
gatury zorganizowano już pięć imprez 
tego typu (wszystkie na Roztoczu): Wieprz 
2011 (Bondyrz – Guciów); Wieprz 2014 

(m.in. trasa Hutki – Guciów); Wieprz 2015 
(m.in. Szczebrzeszyn – Nielisz); Tanew 
2016; Tanew 2017.

Akcje charytatywne
Od 2015 r. pracownicy delegatury biorą 
udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Pomocy 
udzielono dotychczas kilku najbardziej po-
trzebującym osobom kupując im odzież, 
laptop, pościel, urządzenia AGD, środki 
czystości i wózek inwalidzki. 

Pracownicy delegatury włączali się rów-
nież kilkakrotnie w akcję „Rodacy bohate-
rom”, rozpoczętą w 2009 r. Z okazji świąt 
obdarowują paczkami polskich kombatan-
tów mieszkających na naszych dawnych 
Kresach. 

W czerwcu 2005 r., w trakcie wycieczki 
do Wilna, pracownicy delegatury zwróci-
li się do przewodnika Andrzeja Pukszto, 
wykładowcy historii na Uniwersytecie 
Wileńskim, o wskazanie polskiej szkoły 
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Krzysztof Kępa, doradca ekonomiczny, w trakcie odbywania części praktycznej szkolenia z zakresu 
obrony cywilnej, przeprowadzonego 25 listopada 2016 r. na strzelnicy LOK w Bychawie.
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wymagającej pomocy. Wybór padł na za-
łożoną w 1936 r. Szkołę Podstawową 
w Pikieliszkach, w której znajdowała się 
letnia rezydencja Józefa Piłsudskiego. 
W 2006 r. przeprowadzono dla niej zbiórkę 
pieniędzy i darów wśród pracowników dele-
gatury, dzięki której zebrano książki, zestaw 
komputerowy i pieniądze, przeznaczone na-
stępnie na sprzęt komputerowy i sportowy. 
W styczniu 2007 r. dwaj pracownicy dele-
gatury – Jerzy Bielak oraz Jacek Kaczmarek, 
za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska” Oddział w Lublinie, przekaza-
li szkole zebrane dary, uzupełnione o wy-
cofane z użytkowania w delegaturze, ale 
sprawne komputery i monitory.

W grudniu 2008 r. powtórzono akcję 
zbiórki książek. Dariuszowi Wasi lew-
skiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawo-
wej w Pikieliszkach przekazali je Marek 

Bieńkowski – p.o. dyrektora delegatury 
oraz Jerzy Bielak. Ponadto, jak poprzed-
nio, przekazano wycofany z użytkowania 
sprawny sprzęt, w celu utworzenia w szkole 
sieci komputerowej. Wszystkim uczniom 
oraz gronu pedagogicznemu wręczono świą-
teczne upominki. Przedstawiciele delega-
tury odwiedzili też polską Szkołę Podsta-
wową w Starych Trokach (które w latach 
1321–1323 były stolicą Litwy) i przekazali 
dyrektorowi Romualdowi Grzybowskiemu 
płyty CD z polskimi kolędami oraz kalen-
darze ze zdjęciami Lublina dla wszystkich 
uczniów.

Działalność kontrolna
Ze wspomnień Edwarda Złomańczuka 
wynika, że okres pełnienia funkcji dy-
rektora przez Jerzego Woźniaka był po-
myślny dla delegatury. Dyrektor dał się 
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Edward Lis, dyrektor delegatury, w trakcie wspinaczki w górach podczas wycieczki do Zakopanego,  
zorganizowanej od 1 do 4 października 2015 r.
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poznać jako sprawny szef i dobry orga-
nizator. W tym czasie przeprowadzono 
wiele ważnych i efektywnych kontroli, 
m.in. I Banku Komercyjnego w Lublinie 
(tzw. banku Bogatina), spółki „Kamex”, 
terminalu w Koroszczynie, inspekcji cel-
nej oraz farmaceutycznej. 

Budowa terminala granicznego

Na uwagę zasługuje zwłaszcza kontrola 
Terminalu Samochodowego Koroszczyn 
(TSK), przeprowadzona przez delegatu-
rę na wniosek Prezesa Rady Ministrów, 
w ramach kontroli realizacji inwestycji 
centralnych w 1998 r. Zadanie kontrole-
rów polegało m.in. na ustaleniu przyczyn 
i okoliczności zlokalizowania obiektów bu-
dowanych na potrzeby służb kontroli gra-
nicznych w odległości około 5 km od dro-
gowego przejścia granicznego Kukuryki- 
-Kozłowiczy, położonego na granicy mię-
dzy Polską a Białorusią. Najtrudniejszym 
za daniem było jednak sformułowanie 
oceny – której od NIK domagał się i par-
lament, i rząd, i media – o możliwości 
dokonywania odpraw granicznych i cel-
nych w Koroszczynie. Przed wskazaniem 
lokalizacyjnym dla realizacji tej inwesty-
cji, udzielonym w 1993 r. przez Centralny 
Urząd Planowania, wbrew obowiązującym 
przepisom o planowaniu przestrzennym, 
nie zasięgnięto opinii organów Straży 
Granicznej (SG) i organów administra-
cji celnej. Ostateczną decyzję w 1994 r. 
wydał z upoważnienia wojewody bialskopo-
dlaskiego dyrektor Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Wojewódzkiego 
w Białej Podlaskiej. Położenie części służ-
bowej terminalu w odległości około 5 km 
od granicy, poza zasięgiem terytorial-
nym drogowego przejścia granicznego 

w Kukurykach, było już w lipcu 1996 r. 
powodem podjęcia przez organy SG de-
cyzji o nieprzenoszeniu na teren TSK od-
praw granicznych. Lokalizacja terminalu 
była również w drugiej połowie 1998 r. 
jedną z przyczyn odmowy przez organy 
celne przeniesienia granicznych odpraw 
celnych na teren TSK. Na domiar złego, 
ze względu na trudne warunki technicz-
ne, na terenie DPG w Kukurykach do-
konywane były wyłącznie odprawy celne 
związane z przywozem do Polski, nato-
miast kontrola celna i odprawy wywozo-
we były dokonywane przez polskich funk-
cjonariuszy celnych w Kozłowiczy na te-
rytorium Republiki Białoruś, niezgodnie 
z art. 6 § 1 Kodeksu celnego. W okresie 
od grudnia 1992 r. do maja 1998 r. odpra-
wy celne przeprowadzone przez polskich 
funkcjonariuszy w Kozłowiczy na Białorusi 
odbywały się wspólnie z białoruskimi służ-
bami granicznymi i celnymi. Natomiast 
od czerwca 1998 r. odbywały się bez udzia-
łu białoruskich służb celnych, które prze-
niosły miejsce dokonywania swoich kontroli 
granicznych do terminalu GAP-1, odda-
lonego około 8 km od granicy. Powyższy 
stan, oprócz naruszania przepisów Kodeksu 
celnego, istotnie zagrażał bezpieczeństwu 
prowadzenia czynności oraz utrudniał 
nadzór nad pracą polskich funkcjonariu-
szy celnych i zwiększał potencjalne za-
grożenie wystąpienia przestępstw. Stan 
techniczny budynków, budowli i urządzeń 
w DPG Kukuryki nie stwarzał służbom 
granicznym odpowiednich warunków 
do przeprowadzania skutecznych badań. 
Oględziny w trakcie kontroli NIK wykazały 
w szczególności, że funkcjonariusze celni 
nie mają możliwości prowadzenia pełnej 
rewizji celnej środków transportowych 
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i przewożonych towarów, m.in. z uwagi 
na brak ramp rozładunkowych. Kontrola 
trwała od listopada 1998 r. do końca lute-
go 1999 r. i zarówno do treści protokołów 
kontroli, jak i wystąpień pokontrolnych 
nie było zastrzeżeń. Odnosiło się wra-
żenie, że wszyscy są zadowoleni z wyni-
ków naszej kontroli, włącznie z odwoła-
nym w tym okresie prezesem Głównego 
Urzędu Ceł (GUC). W wyniku badań kon-
trolnych ustalono wiele nieprawidłowości, 
w tym finansowych. Negatywnie oceniono 
przygotowania do realizacji budowy części 
budżetowej Terminalu Samochodowego 
Koroszczyn oraz umów i porozumień za-
wartych przez wojewodów bialskopodla-
skich w imieniu Skarbu Państwa z inwe-
storem części komercyjnej terminalu. 
Stwierdzono jednocześnie, że negatywna 
ocena nie powinna powodować kwestiono-
wania przydatności tych obiektów dla służb 
kontroli granicznych, o ile zrealizowane 
zostaną wnioski dotyczące zwiększenia 
szczelności systemu ewidencji i kontroli 
ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdża-
jących z Polski oraz wnioski GUC odnoszą-
ce się do kontroli dostępu i przemieszcza-
nia się osób w obiektach i na terenie TSK. 

Delegatura zwróciła się do właściwych or-
ganów administracji rządowej z wnioskami 
o rozważenie możliwości i ocenę warunków 
uruchomienia terminalu w Koroszczynie 
na potrzeby służb kontroli granicznych. 
Można więc śmiało powiedzieć, że kon-
trola przyczyniła się do otwarcia termi-
nalu, co miało miejsce jeszcze w 1999 r. 
Kontrolą objęto Zarząd Drogowych Przejść 
Granicznych w Białej Podlaskiej (ZDPG) 
– inwestora bezpośredniego prowadzące-
go w imieniu wojewody bialskopodlaskie-
go budowę części budżetowej Terminalu 

Samochodowego w  Koroszczynie; 
do 31 grudnia 1998 r. gospodarstwo po-
mocnicze Urzędu Wojewódzkiego w Białej 
Podlaskiej oraz Przedsiębiorstwo Usług 
Inwestycyjnych w Białej Podlaskiej (PUI) 
– inwestora zastępczego zadania inwesty-
cyjnego, na podstawie umowy powierniczej 
zawartej z ZDPG. 

Ochrona Bugu 
przed zanieczyszczeniami

Szczególnie ważną kontrolę o międzynaro-
dowym charakterze przeprowadzono w lu-
belskiej delegaturze w 2015 r. Dotyczyła 
ochrony rzeki Bug przed zanieczyszczenia-
mi, które pochodzą z terenów trzech państw 
i przedostają się do Zalewu Zegrzyńskiego 
i dalej – do południowego Bałtyku.

Trzeba zaznaczyć, że pierwsza poświęco-
na temu międzynarodowa kontrola – rów-
nież zainicjowana i koordynowana przez 
Dele gaturę NIK w Lublinie – zakończyła 
się w 2006 r. W jej wyniku sformułowano 
wnioski, których realizacja miała doprowa-
dzić do poprawy jakości wody w rzece i jej 
dopływach. Z uwagi na znaczenie tego pro-
blemu dla ludności oraz potrzebę wdro-
żenia ramowej dy rektywy wodnej UE, 
Najwyższa Izba Kon troli oraz Izba Obra-
chunkowa Ukrainy wystąpiły w 2013 r. 
z inicjatywą przeprowadzenia kontroli 
sprawdzającej. Dołączył do nich Komitet 
Kontroli Państwowej Republiki Białorusi.

Przeprowadzone w każdym z trzech 
państw czynności wykazały, że choć 
po 2006 r. poszczególne administracje 
podjęły pewne działania i opracowały sze-
reg wstępnych dokumentów, to z powodu 
braku koordynacji, długiego procesu po-
dejmowania decyzji, braku niezbędnych 
funduszy i niewystarczającej współpracy 



190 KONTROLA PAŃSTWOWA

Marek Raczkowski

międzynarodowej, niewiele z tego wyni-
kło. Jakość wody nie uległa od 2006 r. 
znaczącej poprawie, a działania organów 
i instytucji państwa były w tej sprawie 
znikome, wręcz iluzoryczne i niesku-
teczne. Kontrolerzy wytknęli admini-
stracjom swoich państw, że nie uzgod-
niono przede wszystkim trójstronnych 
dokumentów dotyczących współpracy, 
w celu zarządzania zasobami wodnymi 
zlewni rzeki Bug i ich ochrony; nie ujed-
nolicono i nie wdrożono zintegrowanych 
systemów i programów monitorowania 
i oceny jakości wód; nie uregulowa-
no wielu kwestii z zakresu współpracy 
międzynarodowej. NOK Polski, Białorusi 
i Ukrainy wezwały władze krajowe, aby 
pozyskały fundusze wystarczające do roz-
wiązania międzynarodowego problemu 

zagrożenia ekologicznego w zlewni Bugu. 
Zdecydowały też o kontynuowaniu 
współpracy kontrolnej na rzecz popra-
wy czystości tej rzeki. 

Wyniki i wnioski z tej kontroli pozwoliły 
Delegaturze NIK w Lublinie sformułować 
koncepcję rozwiązania problemu; zaakcep-
tował ją prezes Krzysztof Kwiatkowski. 
Polega ona na:
1. Powołaniu – pod auspicjami Komisji 
Europejskiej – grupy eksperckiej, któ-
rej zadaniem byłaby ocena efektywności 
dotychczasowych przedsięwzięć na rzecz 
poprawy jakości wód obwodu lwowskiego 
oraz identyfikacja realnych potrzeb strony 
ukraińskiej.
2. Zainicjowaniu specjalnego projektu Unii 
Europejskiej, realizowanego według mo-
delu sprawdzonego przy usuwania skutków 
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Uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Delegaturę NIK w Lublinie 21 kwietnia 2016 r. 
w Dworku Kościuszków, dotyczącej równoległej, sprawdzającej kontroli koordynowanej „Ochrona 
wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami”, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, 
Izbę Obrachunkową Ukrainy i Komitet Kontroli Państwowej Republiki Białorusi. 
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awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. 
W tym przypadku, zapewniając mon-
taż finansowy projektu, Unia zapew-
niłaby też jego realizację przez specjal-
nie w tym celu wyłonione konsorcjum. 
Celem projektu powinna być gruntowna 
modernizacja systemu oczyszczania ście-
ków Lwowa i okręgu lwowskiego, odpro-
wadzanych do Bugu.

Koncepcja spotkała się z uznaniem sze-
fów NOK Białorusi i Ukrainy. Stała się też 
podstawą sformułowania w komunikacie 
wspólnego stanowiska. Zaznaczono w nim, 
że władze Białorusi, Polski i Ukrainy po-
winny podjąć wysiłki, aby pozyskać fun-
dusze na rozwiązanie tego problemu eko-
logicznego. 

Delegatura była gospodarzem konfe-
rencji zorganizowanej 21 kwietnia 2016 r. 
w Dworku Kościuszków, na terenie Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie, podczas któ-
rej omówiono wyniki międzynarodowej, 
równoległej sprawdzającej kontroli koordy-
nowanej „Ochrona wód zlewni rzeki Bug 
przed zanieczyszczeniami”, przeprowadzo-
nej przez Najwyższą Izbę Kontroli, Izbę 
Obrachunkową Ukrainy i Komitet Kontroli 
Państwowej Republiki Białorusi. Zakończyło 
ją podpisanie komunikatu przez prezesa NIK 
Krzysztofa Kwiatkowskiego, pierwszego 
wiceprzewodniczącego Komitetu Kontroli 
Państwowej Białorusi Ivana Romanovicha 
oraz Romana Maguta – szefa Izby Obra-
chunkowej Ukrainy, która koordynowała 
kontrole, przeprowadzane w poszczególnych 
krajach. Przebywający z wizytą w siedzibie 
NIK w Warszawie w lutym 2017 r. prezes 

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
– Claus Heiner Lehne, zapoznawszy się 
z wynikami tej kontroli docenił przedsta-
wioną przez NIK koncepcję organizacyj-
no-finansowego rozwiązania problemu 
oraz zobowiązał się do zarekomendowa-
nia jej Komisji Europejskiej. W kwietniu 
2017 r. odbyło się w Rzymie spotkanie grupy 
roboczej EUROSAI ds. kontroli funduszy 
na rzecz kataklizmów i katastrof, na którym 
uczestnicy kontroli oficjalnie podpisali ra-
port końcowy.

Podsumowanie
W artykule w skrócie przedstawiono naj-
ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia delega-
tury w ostatnich siedemdziesięciu latach, 
na tle funkcjonowania kontroli państwo-
wej w Polsce. Działalność kontrolna, dzię-
ki wiedzy, doświadczeniu i zaangażowa-
niu dyrekcji oraz pracowników pozostaje 
nie tylko najważniejszą, ale i mocną stroną 
delegatury. Poszerzyły się formy integracji 
załogi, szczególnie istotne w sytuacji zmian 
kadrowych, będących przede wszystkim 
skutkiem odchodzenia starszych pracow-
ników na emeryturę. Znacznie pogłębił się 
także udział pracowników w życiu spo-
łecznym, przez m.in. wspólne świętowa-
nie kolejnych ważnych dla naszego kraju 
i Izby rocznic oraz uczestnictwo w akcjach 
mających przynieść realną pomoc potrze-
bującym.

MAREK RACZKOWSKI
Delegatura NIK w Lublinie




