
Delegatura NIK w Krakowie
Kraków doczekał się własnych struktur kontroli państwowej w grudniu 1921 roku. 
Wówczas Jan Żarnowski, jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, wykorzystując 
dane mu ustawowo uprawnienia podjął decyzję o utworzeniu Izby Okręgowej 
Kontroli Państwowej w Krakowie, wydzielonej z okręgu lwowskiego. W dziejach 
tej jednostki, jak i całej instytucji, zapisali się trwale wybitni Galicjanie ‒ Józef 
Nentwig i Stanisław Wróblewski. Współcześnie delegatura stara się czerpać z bo-
gatej tradycji przedwojennej Izby, dopisując własną historię, bogatszą o liczne 
doświadczenia międzynarodowe, zdobywane w czasie wspólnych kontroli i konfe-
rencji z najwyższymi organami kontroli sąsiednich państw.
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Galicyjskie tradycje  
i współczesność delegatury
KONRAD MEUS, ŁUKASZ T. SROKA

U zarania niepodległości
W lutym 1919 roku młode, ledwie od-
rodzone państwo polskie stało nad prze-
paścią. Na wschodzie prowadziło zacięte 
boje z Ukraińcami, na zachodzie trwało 
powstanie wielkopolskie, na południu led-
wie zakończyła się wojna z Czechosłowacją, 
a na horyzoncie pojawili się bolszewicy. 
W takich okolicznościach, pomimo jawią-
cych się zagrożeń zewnętrznych, wdrażano 
pierwsze fundamentalne decyzje stabili-
zujące funkcjonowanie republiki. 

Szczególnym dniem w tym kontekście 
był 7 lutego 1919 roku. Wówczas Józef 
Piłsudski korzystając z prerogatyw przy-
sługujących naczelnikowi państwa podpisał 
49 dekretów, w tym szereg kluczowych 

1 Dziennik�Praw�Państwa�Polskiego, 1919, nr 14, poz.: 147, 171, 181-182, s. 192-197, 260-271.
2 Ibidem, poz. 183, s. 271-275.
3 E. Gołębiowski: Z�dziejów�Delegatury�NIK�w�Warszawie, „Kontrola Państwowa”, nr 6/2003 (293), s. 176.

dla dalszego, poprawnego funkcjonowania 
państwa. Można wśród nich wymienić: de-
kret ustanawiający Prokuratorię Generalną 
Rzeczypospolitej Polskiej i sądy dla nielet-
nich, organizujący archiwa polskie, ogła-
szający powszechny obowiązek szkolny1 
czy przede wszystkim, najistotniejszy 
z perspektywy niniejszego artykułu, de-
kret powołujący Najwyższą Izbę Kontroli 
Państwa (NIKP)2. W kolejnych miesią-
cach i latach powoływano izby okręgowe 
w różnych miastach Polski. Najwcześniej 
ustanowiono izby terenowe w Warszawie, 
Kielcach oraz we Lwowie. Nastąpiło 
to już w styczniu 1920 roku3. Kraków 
doczekał się własnych struktur Kontroli 
Państwo wej dopiero w grudniu 1921 roku. 

� Niniejszy�artykuł�nie�wyczerpuje�tematu�przedstawionego�w�tytule,�a�jedynie�podnosi�wybrane�wątki.�Tekst�
ten�powstał�na�marginesie�obszernych�badań�prowadzonych�w�Polsce�oraz�poza�jej�granicami�przez�dra�Konrada� 
Meusa�i�dra�hab.�Łukasza�Tomasza�Srokę.�Ich�finalnym�efektem�będzie�okolicznościowa�monografia�przybli-
żająca�nieznane�dzieje�Delegatury�Najwyższej�Izby�Kontroli�w�Krakowie�w�stulecie�powstania�Izby.�
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Wtedy Jan Żarnowski jako prezes Naj-
wyższej Izby Kontroli (powstałej w miejsce 
NIKP), wykorzystując dane mu ustawowo 
uprawnienia podjął decyzję o utworzeniu 
izby w Krakowie, wydzielonej z okręgu 
lwowskiego4. Zgodnie z § 1 owego roz-
porządzenia nowy okręg izby obejmował 
swoim zasięgiem województwa krakow-
skie i śląskie5. Stan ten trwał do czasu, 
kiedy stosownym rozporządzeniem preze-
sa NIK z 5 kwietnia 1924 roku utworzono 

4 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Najwyższa Izba Kontroli, sygn. NIK III-19: IV Sprawoz-
danie�Najwyższej�Izby�Kontroli.�O�czynnościach�dokonanych�w�1923�r., s. 7 (paginacja archiwalna). 

5 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwowej z 22.12.1921 o utworzeniu izby okręgowej 
kontroli państwowej w Krakowie, [w:] Dziennik�Ustaw (dalej: Dz.U.) 1922 nr 4, poz. 31.

6 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 5.4.1924 wydane w porozumieniu z prezesem 
Rady Ministrów w przedmiocie utworzenia Specjalnego Urzędu Kontroli Państwowej w Katowicach,  
[w:] Dz.U. 1924 nr 32, poz. 337, s. 492. 

Specjalny Urząd Kontroli Państwowej 
w Ka towicach6 obejmujący wojewódz-
two śląskie. Od tego momentu pod ju-
rysdykcją izby w Krakowie pozostało wy-
łącznie województwo krakowskie. Izba 
w Krakowie nie rozpoczęła jednak dzia-
łalności równocześnie z jej powołaniem. 
Musiało minąć kilkanaście miesięcy zanim 
krakowscy urzędnicy podjęli działalność 
kontrolną. Problemem okazał się bowiem 
brak pomieszczeń dla siedziby okręgowej 
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Siedziba Delegatury NIK w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 67.
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izby. Dopiero od 1 października 1923 roku 
rozpoczęli oni pracę w lokalach zastęp-
czych. Pół roku później (kwiecień 1924 
roku) krakowska izba zyskała stałą siedzibę 
zlokalizowaną przy ulicy Krowoderskiej 57.

Od początku istnienia Izba Okręgowa 
Kontroli Pań stwowej w Krakowie nie 
miała problemów z zatrudnieniem wy-
kwalifikowanej kadry urzędniczej, co da-
wało się odczuć w mniejszym lub więk-
szym stopniu w innych regionach kraju. 
Urzędnicy miejscowej izby najczęściej 
byli absolwentami Wydziału Prawa 

7 AAN, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. NIK III/19, s. 7-8.
8 AAN, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, sygn. NIK I/203: Akta osobowe: Cieszyński Ignacy, k. 1. 
9 AAN, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, sygn. NIK I/404: Akta osobowe: Gręplowski Adam, k. 2 (pa-

ginacja oryginalna).
10 AAN, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, sygn. NIK I/203, k. 8. 

Uni wersytetu Jagiellońskiego, choć 
swoje wykształcenie poszerzali także 
poza murami krakowskiej wszechnicy. 
Przykładowo, Igna cy Cieszyński poza 
Uniwersytetem Jagiellońskim ukończył 
także Akademię Handlową w Krakowie 
(obecnie Uniwersytet Eko nomiczny 
w Kra kowie). Wielu z nich wykazywało 
się biegłą znajomością języków obcych. 
Wspomniany już Cieszyński w podaniu 
o pracę deklarował biegłą znajomość ję-
zyka niemieckiego, co akurat w wypadku 
osób wykształconych jeszcze w Galicji 
było normą8. Inny kandydat do służby 
Adam Gręplowski posługiwał się nie tylko 
językiem niemieckim, ale też włoskim9. 
Samo wykształcenie oraz bogaty życiorys 
zawodowy nie były jednak wystarczające 
aby być zatrudnionym w instytucji kon-
troli państwowej. 

Istotną rolę odgrywała nieposzlakowa-
na opinia. W kwietniu 1925 roku Mie-
czysław Łasiński, ówczesny prezes Izby 
Okręgowej Kontroli w Krakowie, reko-
mendując do zatrudnienia przez prezesa 
NIK kandydata Ignacego Cieszyń skiego 
wskazywał wręcz: „Informacje zacią-
gnięte pośrednie, co do osoby Dra Cie-
szyńskiego tudzież moje własne spostrze-
żenia uzyskane na podstawie osobistego 
zetknięcia się z wymienionym, kwalifi-
kują Dra Cieszyńskiego jako człowieka 
z wyższym wykształceniem, zdolnego 
i oznaczającego się nieskazitelną prawo-
ścią charakteru”10.
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Rozporządzenie Prezesa NIKP z 22 grud-
nia 1921 r. o utworzeniu instytucji kontrolnej 
w Krakowie.
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Ważnym argumentem przemawiającym 
za aplikantem (w przypadku mężczyzn) 
był jego stosunek do służby wojskowej. 
Ponadto, jak już zaznaczono, kandydaci 
musieli posiadać odpowiednie doświadcze-
nie zawodowe, najczęściej zdobyte w innej 
instytucji lub w trakcie prowadzenia wła-
snej praktyki notarialnej czy też adwokac-
kiej. Jako egzemplifikację przytoczymy 
wspomnianych już Adama Gręplowskiego 
oraz Ignacego Cieszyńskiego. Pierwszy, 
zanim trafił do Izby Okręgowej Kontroli 
w Krakowie, pracował w Rybniku w admi-
nistracji skarbowej województwa śląskie-
go11. Drugi po zakończeniu sześcioletniej 
służby wojskowej (z tego pięć lat w armii 
austriackiej oraz jeden rok w wojsku pol-
skim) przez pięć lat pracował na rzecz 
Polskiego Zjednoczenia Przemysłowo-Leś-
nego w Krakowie12. Podobne przykłady 
można by mnożyć i bynajmniej Warsza-
wa czy Kraków nie były tutaj odosobnio-
nymi przypadkami. Warto się więc za-
stanowić, jakie przesłanki kierowały do-
świadczonymi i dobrze wykształconymi 
osobami, aby aplikować o pracę w NIK. 
Przede wszystkim prestiż zawodu jakim 
był inspektor Najwyższej Izby Kontroli, 
po wtóre względna stabilność zawodowa 
i ekonomiczna, ponieważ osoby zatrud-
nione w kontroli państwowej zyskiwały 
status funkcjonariusza państwowego, 

11 AAN, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, sygn. NIK I/404, k. 2.
12 AAN, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, sygn. NIK I/203, k. 8.
13 Ustawa z 9.10.1923 o uposażeniu funkcjonariuszy państwowych i wojska obejmowała XVI rang uposażenia, 

z czego XVI była najniższa. Dz.U. 1923 nr 116, poz. 924, s. 1389. W krakowskiej Izbie Okręgowej Kontroli 
najniższą rangę uposażenia posiadał woźny, zatrudniony w 1928 roku. AAN, Najwyższa Izba Kontroli w War-
szawie, sygn. NIK I/404, k. 8.

14 AAN, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, sygn. NIK I/404, k. 7. 
15 Ibidem, k. 12. 

a ich zarobki podlegały ustawie o upo-
sażeniu. Pracownicy delegatury mogli 
liczyć w przyszłości na awans oraz stop-
niowy wzrost wynagrodzenia. Znowu 
można tutaj posłużyć się przykładem 
Ignacego Cieszyńskiego oraz Adama 
Gręplowskiego, którzy w lipcu 1926 roku 
na wniosek kierownika Izby Okręgowej 
Kontroli w Krakowie zostali awansowani 
przez prezesa NIK z pomocnika referenta 
na stanowisko referenta. Nominacja ta wią-
zała się z przeniesieniem do wyższej klasy 
zarobkowej. W tym przypadku oznaczało 
to przeniesienie z VIII grupy uposażenia 
do VII. Dość wspomnieć, że w tamtym 
okresie w Krakowie w sumie tylko ośmiu 
urzędników Izby Okręgowej mogło po-
szczycić się przydziałem do VII lub wyż-
szej grupy uposażenia (zob. fot. na s. 60)13. 

Adam Gręplowski ponownie uzyskał 
awans z początkiem stycznia 1929 ro-
ku. Posadę referenta zamienił na radcę 
Izby Okręgowej Kontroli z poborami 
przysługującymi VI grupie uposażenia14. 
Co ciekawe, krakowscy funkcjonariusze 
Izby mogli liczyć również na otrzymanie 
posady w centrali NIK. Taką ścieżkę ka-
riery urzędniczej przebył m.in. związany 
z Krakowem inspektor Rudolf Zalewski, 
który na wniosek prezesa Izby został 
przeniesiony do Warszawy w czerwcu 
1926 roku15. 
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Wniosek o awanse pracowników zawierający również informacje o grupach uposażeń i stanie za-
trudnienia w Izbie Okręgowej Kontroli w Krakowie w 1926 r.
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Warto odnotować, że w okresie mię-
dzywojennym z Izbą Okręgową Kontroli 
w Krakowie poza wspomnianymi już wcze-
śniej Ignacym Cieszyńskim, Rudolfem 
Zalewskim i Adamem Gręplowskim 
związani zawodowo byli także: Tadeusz 
Dziewoński, Stanisław Katyński, Bolesław 
Macudziński, Maria Oleksówna, Paweł Su-
chanek, Mieczysław Szostakowski, Maria 
Wodiczkówna oraz Longin Womela16. 
W latach dwudziestych stanowisko pre-
zesa (lub pełniącego obowiązki prezesa) 
Okręgowej Izby Kontroli w Krakowie peł-
nili m.in.: Mieczysław Łasiński, Bolesław 
Sylwestrowicz, Zygmunt Olszewski i Wło-
dzimierz Kraus17. 

Niestety, zaledwie dwa lata po powo-
łaniu jednostki w Krakowie pojawiła 
się realna groźba jej likwidacji, podob-
nie jak pozostałych okręgów Izby. Otóż 
w październiku 1923 roku na posiedze-
niu rządowym, bez konsultacji z preze-
sem NIK Janem Żarnowskim, przyjęto 
projekt nowej ustawy o kontroli państwo-
wej, który następnie przekazano prawni-
kom Izby do zaopiniowania18. Wedle jego 
przepisów dopatrzono się sprzeczności 
pomiędzy przyjętą w marcu 1921 roku 
konstytucją a ustawą z 3 czerwca 1921 
roku o kontroli państwowej. W zamyśle 
Rady Ministrów postulowano, aby znaczą-
co ograniczyć działalność Izby w zakresie 

16 AAN, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, sygn. NIK I/203, k. 12, 15; AAN, Najwyższa Izba Kontroli w War-
szawie, sygn. NIK II/84, Przeniesienie w stan spoczynku urzędników Okręgowych Izb Kontroli, k. 9-10. 

17 M. Gruszeczka: Dzieje�krakowskiej�Delegatury�NIK, „Kontrola Państwowa”, nr 2/2003, s. 159; R. Szawłowski: 
Najwyższe�państwowe�organy�kontroli�II�Rzeczypospolitej:�Najwyższa�Izba�Kontroli�Państwa�1919–1921�i�Najwyż-
sza�Izba�Kontroli�1921–1939,�Najwyższa�Izba�Kontroli�na�uchodźstwie�1940–1945/1991, Warszawa 2004, s. 233. 

18 AAN, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. NIK III/19, s. 4.
19 Ibidem.
20 Ibidem, s. 4-6.

kompetencyjnym, ale też terytorialnym. 
Planowano znieść izby okręgowe kontro-
li i pozostawić jedynie warszawską cen-
tralę19. Potwierdziły się tym samym już 
wcześniej powtarzane wśród pracowników 
NIK pogłoski prasowe o likwidacji regio-
nalnych delegatur. Brak stabilności zatrud-
nienia wpływał negatywnie na atmosferę 
pracy w Krakowie oraz w innych regionach 
Polski. Paradoksalnie Izba stała się mimo-
wolnie ofiarą prowadzonej przez rząd akcji 
oszczędnościowej. W preliminarzu budże-
towym na rok 1924 Ministerstwo Skarbu 
nie przewidziało kredytowania działalno-
ści okręgowych izb, a to z kolei wymusiło 
redukcję stanu zatrudnienia urzędników 
w poszczególnych okręgach. Aby ratować 
izby okręgowe Jan Żarnowski przepro-
wadził zwolnienia. Zabieg ten, choć nie-
popularny, faktycznie w tamtym okresie 
uratował struktury regionalne kontroli 
państwowej20. 

Początek działalności krakowskiej Izby 
Okrę gowej Kontroli splótł się z kryzysem 
młodego państwa, który był spowodowany 
problemami natury politycznej, społecz-
nej i ekonomicznej. 

Ponadto dramatyczną sytuację pogłębia-
ły przybierające ostry przebieg niepokoje 
społeczne wywołane powojenną depresją 
gospodarczą. W Krakowie jej apogeum 
przypadło na 6 listopada 1923 roku, kiedy 
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w wyniku starć zbrojnych pomiędzy ro-
botnikami a wojskiem i policją zginęły 32 
osoby. Pośrednią przyczyną „krakowskich 
wydarzeń” były właśnie problemy z apro-
wizacją miasta21. 

Wszystkie wymienione czynniki bezpo-
średnio lub pośrednio wpłynęły na diame-
tralnie złą kondycję finansów publicznych. 
Niemniej, jak trafnie nakreślono we wstę-
pie do IV Sprawozdania Najwyższej Izby 
Kontroli o czynnościach dokonanych 
w 1924 r.: „… szeroka i nieodpowiednia 
do dochodów skala życia państwowego, 
jaka była stosowana w pierwszych latach 
naszej samoistności, doprowadziła do osła-
bienia Skarbu Państwa i groziła katastrofą 
finansową”22. Władze państwowe pod-
jęły zakrojone na szeroką skalę działania 
mające finalnie doprowadzić do ustabi-
lizowania sytuacji ekonomicznej kraju. 
Wyjątkowa rola miała przypaść w tej kwe-
stii OIK, gdyż ustawa z czerwca 1921 roku 
przewidywała możliwość kontrolowania 
przez izby okręgowe regionalnych urzę-
dów podległych ministerstwom i władzy 
centralnej oraz instytucji, stowarzyszeń 
i spółek działających przy udziale finanso-
wym państwa lub przy jego gwarancjach23. 
W okresie reformowania przez rząd fi-
nansów publicznych kontroli podlegały 
w dużej mierze urzędy gdzie występował 
duży obrót pieniężny. W Krakowie i sze-
rzej w województwie krakowskim kon-
trolami objęto m.in. umowy zawiązywane 

21 Zob. F. Kalicka: Powstanie�krakowskie�1923�roku, Warszawa 1953; J. Buszko (red.): Rok�1923�w�Krakowie, 
Kraków 1978. 

22 AAN, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. NIK III-19, s. 4.
23 Ustawa z 3.6.1921 o Kontroli Państwowej, [w:] Dz.U. 1921 nr 51 poz. 314, s. 886. 
24 AAN, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. NIK III-19, s. 77.
25 Ibidem, s. 396-397. 

przez: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 
Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Ko lei 
Żelaznych,Ministerstwo Wyznań Reli gij-
nych i Oświecenia Publicznego oraz Mini-
sterstwo Robót Publicznych. 

W kontekście wspomnianych kontroli, 
zaciekawienie inspektorów Okręgowej 
Izby Kontroli w Kra kowie wzbudzały 
kontrakty zawierane przez stronę rzą-
dową z Powszech nym Towarzystwem 
Konfekcyjnym „Kaden Malisz”24. Inspek-
cją obejmowano nie tylko umowy reali-
zowane pomiędzy instytucjami rządowy-
mi a prywatnymi przedsiębiorstwami, 
ale także w ogóle działalność organiza-
cji i firm państwowych. Dla przykładu 
warto nadmienić, że na przełomie 1923 
i 1924 roku przeprowadzono wnikliwe 
kontrole w Państwowej Wytwórni Wozów 
Taborowych i Uprzęży w Krakowie (zloka-
lizowanej w dzielnicy Podgórze) podlega-
jącej Centralnemu Zarządowi Wytwórni 
Wojskowych, czy też w Krakowskiej Dyre-
kcji Kolei. W tej ostatniej w wyniku kontro-
li zrealizowanej w 1923 roku udowodniono 
zakup materiałów drzewnych po znacznie 
zawyżonych cenach, w niektórych wypad-
kach sięgających nawet 180% ceny ryn-
kowej. Przy czym problem ten spotykany 
był także w dyrekcjach kolejowych w in-
nych regionach państwa25. Wiele uwagi 
pracownicy krakowskiego okręgu NIK 
poświęcili sprzedaży soli z salin w Bochni 
oraz Wieliczce, które były największymi 
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tego typu przedsiębiorstwami na ziemiach 
ówczesnej Polski26. Zastrzeżenia urzędni-
ków Izby dotyczyły współpracy pomię-
dzy Ministerstwem Skarbu a Firmą „Br. 
Bincer” z Krakowa, która dysponowa-
ła zezwoleniem nabywania i sprzedaży 
soli dla całego Okręgu Izby Skarbowej 
Krakowskiej, a to z kolei uniemożliwia-
ło działalność na tym rynku mniejszym 
koncesjonariuszom i w efekcie prowadziło 
do monopolizacji rynku handlu solą, co po-
zostawało w niezgodności z rezolucjami 
sejmowymi27. Szerokim echem odbiła 
się także kontrola w Agenturze Polskiej 
Żeglugi Państwowej w Krakowie, gdzie 
w roku 1919 odkryto m.in. nadużycia po-
legające na fikcyjnym prowadzeniu ksiąg 
rachunkowych oraz wynajmowaniu pań-
stwowych statków i galarów osobom pry-
watnym bez księgowania tych transakcji. 
W wyniku zaniechań prokuratury i mimo 
ponagleń ze strony NIKP a następnie NIK 
sprawa rzekomych przestępstw popełnio-
nych w Agenturze ciągnęła się bez mała 
trzy lata, do listopada 1922 roku28. 

W omawianym okresie pracownicy Izby 
Okręgowej Kontroli w Krakowie decyzją 
Prezesa NIK realizowali kontrole urzę-
dów skarbowych na Śląsku, gdzie spraw-
dzano podstawy naliczania podatków 

26 Tylko Wieliczka dostarczała pięciokrotnie więcej soli, aniżeli całe zagłębie solne w Małopolsce Wschodniej 
obejmującej województwo lwowskie i stanisławowskie (Kosów, Drohobycz, Bolechów, Dolina, Łanczyn), 
które według stanu na rok 1923 zajmowało po Wieliczce, Bochni i wielkopolskim Wapnie dopiero czwartą 
pozycję pod względem wydobycia soli w kraju. Ibidem, s. 209. 

27 Kwestię monopolu solnego podejmował na forum Sejmu w marcu 1923 roku m.in. znany socjalista, lwo-
wianin Herman Diamand. Zob. Sprawozdanie�Stenograficzne�z�21�posiedzenia�Sejmu�Rzeczypospolitej� 
z�dn.�8�marca�1923�r., s. 42. 

28 AAN, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. NIK III-19, s. 585-586. 
29 AAN, Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, sygn. NIK I/404, k. 13-14, 16-18.
30 R. Szawłowski: Prezesi�i�wiceprezesi�Najwyższej�Izby�Kontroli�Państwa�i�Najwyższej�Izby�Kontroli�okresu�

II�Rzeczypospolitej, „Kontrola Państwowa”, nr 1/II/2009, s. 43-44. 

bezpośrednich. W  1933  r. kontrole 
takie przeprowadzono m.in. w Urzędzie 
Skarbowym w Hucie Królew skiej (obec-
nie Chorzów) oraz w Pszczynie29. 

Wybitni Galicjanie  
w służbie kontroli państwowej
Konkludując ten etap rozważań nie sposób 
nie zauważyć, że rola Krakowa (a szerzej 
całej byłej Galicji) i osób stąd pochodzą-
cych była i jest nie do przecenienia w budo-
waniu centralnych struktur Izby Kontroli 
Państwowej w pierwszych latach po od-
zyskaniu niepodległości. Bez wątpienia 
jedną z kluczowych postaci, która zapi-
sała się w międzywojennej historii NIK 
był związany w Krakowem Stanisław 
Wróblewski. Urodził się on w Tenczynku 
koło Chrzanowa w 1868 roku. Po studiach 
w Krakowie kontynuował naukę w Berlinie. 
Po powrocie z Niemiec doktoryzował się 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie 
w 1895 roku zrobił habilitację, a sześć lat 
później profesurę30. Kilka lat po I wojnie, 
już jako uznany ekspert nauk prawnych, zo-
stał wybrany na eksponowaną i prestiżową 
funkcję – sekretarza generalnego Polskiej 
Akademii Umiejętności. Zrezygnował 
z niej w 1926 roku wraz z powołaniem 
na stanowisko prezesa NIK. W Krakowie 
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nominację Stanisława Wróblewskiego 
przyjęto ze zrozumieniem, aczkolwiek 
nie bez żalu. Wymowne stały się słowa pre-
zesa Polskiej Akademii Umiejętności Jana 
Rozwadowskiego wygłoszone 11 czerw-
ca 1927 roku w trakcie publicznego po-
siedzenia Akademii. Przybyli wówczas 
do Krakowa członkowie PAU w krótkim 
wystąpieniu podsumowującym rok aka-
demicki 1926/1927 mogli usłyszeć: 

„Nie brakło oczywiście rzeczy niepo-
myślnych, na szczęście nie przekraczały 
jednak miary. Najcięższem przejściem była 
dla nas konieczność pożegnania sekreta-
rza generalnego, prof. Wróblewskiego, 
który został mianowany prezesem 

31 Rocznik�Polskiej�Akademii�Umiejętności, R. 1926/1927, Kraków 1928, s. 43.

Najwyższej Izby Kontroli. Akademia 
musiała w tej sprawie ustąpić i odstąpić 
państwu swego sekretarza generalnego 
na wyraźne życzenie pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej; zrobiła to z żalem, 
i z dumą, a wyrażając p. Wróblewskiemu 
swą wdzięczność za Jego znakomite usługi, 
co niech mi wolno będzie i tutaj powtó-
rzyć, mogła potem już nieraz stwierdzić 
z nową wdzięcznością, że dobrze jest mieć 
w Warszawie takiego wysokiego a życzli-
wego opiekuna i pośrednika”31. 

Stanisław Wróblewski, człowiek uj-
mująco grzeczny, naukowiec najwyższej 
próby, nie posiadał jednak predyspozycji 
aby kierować Najwyższą Izbą Kontroli, 
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szczególnie w trudnej „pomajowej” rze-
czywistości politycznej. Opinia ta była po-
wszechna nawet wśród jego współpracow-
ników w Warszawie, stąd też, gdy odcho-
dził ze służby w 1930 roku, jego zastępca 
Zenobiusz Rugiewicz pokusił się jedynie 
o stwierdzenie, że Izba traci „uczonego 
prawnika”32. Po rezygnacji ze stanowi-
ska w NIK S. Wróblewski nadal całkiem 
skutecznie działał na rzecz Polskiej Aka-
demii Umiejętności, będąc jej prezesem 
od 1934 roku aż do śmierci w 1938 roku. 

Niewiele mniejsza rola przypadła inne-
mu Galicjaninowi Józefowi Nentwigowi, 
który w kwietniu 1919 roku, na wniosek ów-
czesnego prezesa NIKP, został nominowany 

32 R. Szawłowski, op.cit., s. 48. 

na jego zastępcę. Został więc pierwszym 
wiceprezesem Izby w jej historii. Ze wzglę-
du na jego późniejsze związki z Krakowem, 
gdzie jest pochowany, jak również to, że po-
zostaje postacią pierwszorzędną w dziejach 
Izby, warto wspomnieć o nim więcej. Wiele 
nowych informacji na temat tego zasłużo-
nego dla kontroli państwowej prawnika 
dostarczają jego akta osobowe odnalezione 
w zasobach Finanz-und Hofkammerarchiv 
w Wiedniu. Józef Nentwig ukończył studia 
z prawa i wiedzy o państwie (Rechts-und 
Staatswissenschaftliche Studien).W paź-
dzierniku 1887 r. zawarł związek małżeń-
ski z Zofią Link. Z tego małżeństwa urodziła 
się córka Stefania, która przyszła na świat 
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w styczniu 1889 roku33. Karierę w austriac-
kiej służbie państwowej przyszły wiceprezes 
rozpoczął relatywnie późno, bo w 1893 roku, 
a więc w wieku 35 lat34. Niemniej już wtedy 
mógł się wykazać bogatą wiedzą teoretyczną 
i praktycznym wieloletnim doświadczeniem 
w zawodzie aplikanta notarialnego oraz no-
tariusza. Wcześniej zaliczył praktykę zawo-
dową z dobrymi wynikami w austriackim 
sądownictwie (Obergerichtliche Prüfung mit 
gutem Erfolg). Pozostałe praktyki oraz eg-
zaminy teoretyczne kończące studia zdał 
z wynikiem pozytywnym (einstimmung 
befähigt)35. 

Z centralą NIKP, później NIK, zwią-
zany był także urodzony jeszcze w ga-
licyjskim Samborze we wrześniu 1860 
roku, Franciszek Turek-Niewiadomski, 
wiceprezes NIK w latach 1925–1928. 
Ryszard Szawłowski w biogramie doty-
czącym Niewia domskiego pisał, że był 
on: „człowiekiem gruntownej wiedzy i ol-
brzymiej pracowitości”36. Jego szerokie 
horyzonty wykraczały dalece poza wie-
dzę prawniczą. Dokumentacja osobowa 
Niewiadomskiego zachowana do czasów 

33 Austriackie Archiwum Państwowe/Österreichisches Staatsarchiv, Finanz-und Hofkammerarchiv (dalej: 
OeSta/FHKA), sygn. AT-OeStA/FHKA SuS Pers ORH 10711: Josef Nentwig-Diensttabelle, Dienst- und 
Eigenschaftsausweis, Standesausweise, bez paginacji. 

34 R. Szawłowski, op.cit., s. 56.
35 OeSta/FHKA, sygn. AT-OeStA/FHKA SuS Pers ORH 10711, bez paginacji.
36 R. Szawłowski, op.cit., s. 63.
37 OeStA/FHKA, sygn. AT-OeStA/FHKA SuS Pers GBBl 5979: Franz Niewiadomski-Hofrat, zuletzt bei der 

Finanzprokuratur in Lemberg, bez paginacji. 
38 Ibidem. 
39 Dla zobrazowania tego poglądu warto wskazać, że w 1923 roku aż 27% wszystkich urzędników w wojewódz-

twach południowych mogło wykazać się dyplomem uniwersyteckim. Dla porównania, w byłej Kongresówce 
studia ukończyło 12% kadry urzędniczej, a na ziemiach dawnego zaboru pruskiego dyplomem wyższej uczelni 
mogło pochwalić się zaledwie 6% urzędników. O skali udziału Galicjan w budowaniu struktur administracyjnych 
państwa świadczy przykład województwa śląskiego, gdzie według danych za rok 1923 w tamtejszym urzę-
dzie spośród 71 urzędników pracujących poprzednio w administracji państw zaborczych aż 37 było wcześniej 
zatrudnionych w austriackiej administracji państwowej. M. Krzymowski, Kwalifikacje�zawodowe�urzędników�
w�II�Rzeczypospolitej, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LXVII, z. 2/2015, s. 106-107. 

współczesnych w zbiorach Austriackiego 
Archiwum Pańs twowego potwierdza, 
poza oczywiście polskim, znajomość 
u niego jeszcze trzech innych języków: nie-
mieckiego, francuskiego oraz rusińskiego 
(ukraińskiego – przyp. aut.]37. Niewątpliwe 
atuty późniejszego wiceprezesa NIK do-
strzegli już Austriacy, którzy honorowali 
go odznaczeniami państwowymi oraz wrę-
czali nagrody z wpisem do akt za służbę 
urzędniczą wykonywaną we Lwowie, gdzie 
zresztą przeszedł drogę od koncypienta 
Prokuratorii Skarbu (Finanzprokuratur) 
w randze XI klasy przez sekretarza, radcę 
finansowego (Finanzrat – nominacja 
25 stycznia 1897 roku) do radcy dworu 
(Hofrat) w V randze (mianowanie na-
stąpiło 29 grudnia 1911 roku)38. Trzeba 
w tym miejscu podkreślić, że NIK jako in-
stytucja zasilana galicyjskimi kadrami 
nie była wyjątkiem, ponieważ oba głów-
ne ośrodki akademickie dawnej Galicji, 
a więc Lwów i Kraków były w pierwszych 
latach po wojnie źródłem pozyskiwania 
wykwalifikowanego polskiego korpusu 
urzędniczego dla całego kraju39. Ludzi, 
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którzy zasilili niemal wszystkie najważ-
niejsze instytucje państwowe, na co nie-
mały wpływ miała przedwojenna dzia-
łalność jedynych na ziemiach polskich 
uniwersytetów kształcących po polsku. 
Uczelni, o których D. Zamojska pisała, 
że: „…w znacznej mierze pełniły funkcję 
ogólnonarodowych placówek naukowych, 
wobec istotnego napływu studentów z ca-
łego terytorium byłej Rzeczypospolitej 
– a po 1905 r. szczególnie z zaboru rosyj-
skiego. Znaczna część przyszłej elity po-
litycznej i intelektualnej II RP to ludzie, 
którym strajk szkolny i rewolucja 1905 r. 
uniemożliwiły kontynuację nauki w zabo-
rze rosyjskim i którzy edukację swą uzu-
pełniali na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
Uniwersytecie Lwowskim lub we lwow-
skiej politechnice”40. 

Rzeczywistość powojenna 
i okres PRL (1945–1989)
Jeszcze w trakcie drugiej wojny świato-
wej, 11 września 1944 roku w ustawie 
o organizacji i zakresie działania rad na-
rodowych pojawiła się wzmianka o resty-
tucji w przyszłości organów centralnych 
i regionalnych Najwyższej Izby Kontroli. 
Do tego czasu obowiązki kontrolne miały 
spocząć na Biurze Kontroli powołanym 
przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej 
(KRN). Po zniesieniu KRN Biuro przeszło 
pod egidę Rady Państwa. Stan ten trwał 
do 1949 roku, kiedy na mocy ustawy 
z 9 marca nastąpiła reaktywacja NIK, 

40 Cyt. za A. Bajerski: Szkolnictwo�wyższe�międzywojennej�Polski.�Ujęcie�geograficzne, Poznań 2016, s. 63.
41 J. Jagielski: Kształtowanie�się�instytucji�kontroli�państwowej�w�Polsce, „Kontrola Państwowa”, nr 1/I/2009, s. 31.
42 J. Jagielski, op.cit., s. 33.
43 Archiwum Narodowe w Krakowie/Ekspozytura w Spytkowicach (dalej: ANK/Spytkowice), Najwyższa Izba Kon-

troli, sygn. 29/712/79: Akta w sprawie kontroli działalności delegatury w Krakowie, s. 1 (paginacja oryginalna).

która w swoich założeniach nawiązywa-
ła do rozwiązań znanych jeszcze sprzed 
wojny, co w teorii wyrażało się niezależ-
nością od strony rządowej41. W nowej, po-
zbawionej pluralizmu rzeczywistości, NIK 
została dość szybko, bo po trzech latach 
od restauracji, zniesiona. W jej miejsce 
(ustawą z 22 listopada 1952 roku) powo-
łano Ministerstwo Kontroli Państwowej, 
które faktycznie zrywało z dotychczaso-
wym modelem instytucji kontroli pań-
stwa42. Pomimo że okres funkcjonowania 
powojennej Najwyższej Izby Kontroli był 
stosunkowo krótki, to jednak dość owoc-
ny. Nie inaczej było w Krakowie. W tam-
tym czasie na czele krakowskiej delegatury 
stał Witold Chmarzyński. Na podstawie 
zachowanej dokumentacji z przełomu lat 
1949 i 1950 możemy także częściowo od-
tworzyć skład personelu zatrudnionego 
w Krakowie. Byli to m.in.: St. Rybiałek, 
J. Kutermak, Ignacy Müller, Z. Malenda, 
A. Walczak, Franciszek Witko wski, Tadeusz 
Rzepecki, Czesław Bat tek, Józef Konopka, 
Leon Pankanin, Walenty Zgud, Julian 
Podkówka, Tadeusz Sikorski, Władysław 
Mikołajski, Józef Walczewski, Czesław 
Kuczyński oraz Leon Sałacki, który po-
nosił odpowiedzialność za kasę pancerną 
będącą w posiadaniu delegatury43. Z kolei 
St. Rybiałek oraz J. Kutermak pełnili funk-
cję tzw. łączników wojewódzkich, skupia-
li się głównie na kontrolach pokazowych 
prowadzonych w  gminach miejskich 
oraz wiejskich (np. kontrola kasy Zarządów 
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Miejskich). Wśród kontrolowanych wów-
czas instytucji znalazły się m.in.: Urząd 
Wojewódzki w Krakowie (np. Wydział 
Opieki Społecznej, Wydział Budżetowo-
-Gospodarczy, Wydział Budownictwa), 
Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze 
dla Dzieci w Rabsztynie, Sądy Okręgowe 
w kilku miastach województwa (Kraków, 
Tarnów i Nowy Sącz), Brygady Służby 
Polsce w Oświęcimiu, Wyższy Urząd 
Gór niczy w Krakowie, regionalna Izba 
Skar bowa, Centrala Maszyn Drogowych 
w Krakowie, Dyrekcja Okręgowa Poczt 
i Tele grafów w Krakowie. Inspekcjami ob-
jęto nie tylko urzędy i instytucje, ale rów-
nież uczelnie wyższe oraz przedsiębior-
stwa państwowe. W grupie tych ostat-
nich znalazły się np. Kieleckie Zakłady 
Prze mysłu Wapienniczego w Krakowie44. 
Sporo uwagi w okresie przejściowym 
funkcjonowania NIK poświęcono szkol-
nictwu wyższemu. Najpierw w styczniu 
1950 roku delegatura wysłała inspektora 
Franciszka Witkowskiego, aby ten prze-
prowadził kontrolę Akademii Sztuk 
Pięk nych w Krakowie odnośnie do wła-
ściwej realizacji budżetu za 1947 rok45. 
Kilka miesięcy później, w sierpniu 1950 
roku, odbyła się planowa kontrola na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, przepro-
wadzona przez Franciszka Witkowskiego 
oraz Marię Banach. Najstarszą polską 

44 Ibidem, s. 2-11, 13-15.
45 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. 29/712/53: Akta w sprawie Ministerstwo Kultury i Sztuki. 

Szkolnictwo wyższe i specjalne, s. 1-11. 
46 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. 29/712/47: Akta w sprawie Ministerstwo Oświaty.  

Uniwersytet Jagielloński, s. 1-25. 
47 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. 29/712/4: Akta w sprawie Ministerstwo Bezpieczeństwa 

Publicznego. Uwagi o wykonaniu budżetu, s. 6, 11. 
48 Ibidem, s. 13-15.

uczelnię sprawdzano pod kątem zatrud-
nienia i płac, operacji finansowych, funk-
cjonowania poszczególnych zakładów 
oraz pracowni, gospodarki materiałowej 
itd. Weryfikacji poddano także m.in. funk-
cjonowanie drukarni naukowej UJ oraz 
Biblioteki Jagiellońskiej46. 

Interesująca inspekcja stała się udzia-
łem Józefa Konopki, który 3 listopada 
1949 roku otrzymał od władz krakowskiej 
delegatury NIK polecenie, aby zweryfi-
kować wykonanie budżetu za rok 1948 
w Wojewódzkiej Komendzie Milicji Oby-
watelskiej w Krakowie. Kontrola została 
wykonana już w listopadzie, zaś sprawozda-
nie z niej przesłano do Warszawy w lutym 
kolejnego roku47. W konkluzji stwierdzo-
no, że nie dopatrzono się nieprawidłowo-
ści, „wydatków nielegalnych, nieoszczęd-
nych lub niecelowych oraz innych usterek 
w wydatkowaniu środków budżetowych, 
jak również pozabudżetowych, choć in-
spektor wykazał, że nie wszystkie zaliczki 
wypłacone […] zostały do końca okresu 
budżetowego rozliczone”48. 

Kontrole, uznawane za kluczowe dla 
funkcjonowania państwa, często były pro-
wadzone równolegle także poza delegaturą, 
przez przedstawicieli innych instytucji. 
Taka sytuacja miała miejsce w 1949 roku 
w przypadku kontroli Warsztatów T.O.R. 
w Brzesku oraz w Tarnowie. Z jednej strony 
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inspekcję wykonywał pracownik krakow-
skiej jednostki Ignacy Müller, a z drugiej 
niezależnie przeprowadzali ją inspektor 
z centrali NIK oraz… funkcjonariusze 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego49. 

Kontrolowano także pracę samej de-
legatury. Jedno z badań miało miejsce 
na przełomie lutego i marca 1950 roku 
i było częścią większej akcji kontrolnej pro-
wadzonej na terenie całego kraju50. W do-
kumentacji pokontrolnej wykazano kilka 
mniej lub bardziej znaczących uchybień 
w pracy krakowskiej jednostki. Do waż-
niejszych należały: w kilku wypadkach 
zbyt wydłużająca się kontrola, znacznie 
odbiegająca od przyjętego planu oraz prze-
wlekłość w opracowywaniu sprawozdań 
i wystąpień pokontrolnych51. Warto jednak 
zaznaczyć, że krakowska delegatura NIK 
na tle innych izb regionalnych nie wypa-
dła źle, a porównując opracowane pole-
cenia pokontrolne można wręcz odnieść 
wrażenie, że wyróżniała się pozytywnie52. 

Pierwsze lata powojnia zapisały się w hi-
storii krakowskiej delegatury pod znakiem 
przenosin do nowo wybudowanego budyn-
ku przy ulicy Łobzowskiej. Jego budowa, 
po pokonaniu wielu problemów technicz-
nych, została sfinalizowana w końcu 1951 
roku. NIK pierwotnie miała się mieścić 

49 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. 29/712/79, s. 1.
50 Poza Krakowem podobne kontrole delegatur regionalnych przeprowadzono np. w Kielcach oraz w Szczeci-

nie. ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. 29/712/79, s. 18-24. 
51 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. 29/712/79, s. 13-15.
52 Ibidem, s. 18-24. 
53 M. Gruszeczka, op.cit., s. 161.
54 J. Jagielski, op.cit., s. 33-35.
55 W 1976 roku uchwalono nową ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli, która znosiła odpowiedzialność Izby 

przed Sejmem i ponownie, jak to miało miejsce w latach 1952–1956 włączała ją do struktur administracji 
państwowej. Dopiero w 1980 roku (ustawa z 8 października), na fali postępującej w państwie odwilży NIK 
przywrócono status sprzed 1976 roku. Ibidem, s. 35-38.

na parterze i pierwszym piętrze trzykon-
dygnacyjnego wtedy gmachu. Najwyższe 
piętro przeznaczono na Biuro Organizacji 
Rachunkowej. Po przeprowadzce warunki 
lokalowe delegatury znacząco się poprawi-
ły. Dotychczasowe, ciasne pomieszczenia 
w budynku przy ulicy Basztowej 23, zastą-
piono nieco większymi i wedle ówczesnych 
standardów bardziej nowoczesnymi53. 

Kolejne zmiany w funkcjonowaniu NIK 
nastąpiły już w 1952 roku. Przede wszyst-
kim konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej z 22 lipca 1952 r. nie odnosiła 
się w żadnej mierze do działalności Izby. 
Kilka miesięcy później, 22 listopada 1952 
roku uchwalono ustawę „o kontroli pań-
stwowej”, która przenosiła dotychczaso-
we prerogatywy NIK na nowo utworzone 
Ministerstwo Kontroli Państwowej, co wpi-
sywało się w założenia centralistycznego 
modelu państwa. Do reaktywacji Izby do-
szło dopiero w grudniu 1957 roku, kiedy do-
konano zmiany w Konstytucji z 1952 roku 
wprowadzając ustawę o NIK54. W kolejnych 
dekadach Izba zmagała się z wieloma praw-
nymi i politycznymi perturbacjami, jednak 
udało się jej przetrwać do końca PRL55. 

Okres Polski Ludowej był bardzo owoc-
ny w działalności krakowskiej delegatury 
NIK. Dowodzą tego licznie zachowane 
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akta pokontrolne dotyczące niemal wszyst-
kich sfer ówczesnego życia publicznego. 
Inspektorzy delegatury prowadzili in-
spekcje w instytucjach odpowiadających 
m.in. za szkolnictwo wyższe wszystkich 
typów56, zdrowie publiczne57, komu-
nikację zbiorową58, a także kulturę59. 
Wśród zadań kontrolnych realizowanych 
po roku 1957 istotne miejsce zajmowały 
inspekcje prowadzone w zakładach pro-
dukcyjnych. Kontrolami objęto przede 
wszystkim państwowe zakłady przemy-
słowe zlokalizowane na terenie wojewódz-
twa, jak np. Kombinat Huty im. Lenina 
w  Krakowie60, Krakowskie Zakłady 
Farmaceutyczne „Polfa”61, czy też Zakłady 
Surowców Ogniotrwałych „Górka” 
w Trzebini-Sierszy. W tym ostatnim 

56 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie: sygn. 29/712/4151: Akta kontroli z efektywności dzia-
łalności placówek zaplecza naukowo-badawczego. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 
(1972 r.); sygn. 20/712/4171: Akta kontroli z gospodarki sprzętem i aparaturą medyczną – kontrola sprawdza-
jąca. Akademia Medyczna w Krakowie (1972 r.); sygn. 29/712/4347: Akta kontroli z realizacji zadań badaw-
czych i rozwojowych wykonywanych w ramach prac zleconych. Politechnika Krakowska w Krakowie (1973 r.). 

57 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie: sygn. 29/712/3991: Akta kontroli zaopatrzenia ryn-
ku krajowego w leki z uwzględnieniem produkcji i handlu zagranicznego oraz gospodarowania lekami. Szpital 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Babińskiego w Kobierzynie (1971 r.); sygn. 29/712/3998: Akta kon-
troli z działalności usługowej kolumny transportu sanitarnego. Powiatowa Przychodnia Obwodowa w Krakowie 
(1971 r.); sygn. 29/712/ sygn. 29/712/4911: Akta kontroli gospodarki krwią i jej preparatami w zakładach 
służby zdrowia – kontrola sprawdzająca. Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa w Krakowie (1976-1977). 

58 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie: sygn. 29/712/4047: Akta kontroli z realizacji zadań 
inwestycyjnych związanych z rozwojem komunikacji miejskiej. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
w Krakowie (1972–1973); sygn. 29/712/4129: Akta kontroli warunków pracy oraz stanu ochrony zdrowia. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Oświęcimiu (1972 r.). 

59 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie: sygn. 29/712/4930: Akta kontroli zabezpieczenia 
zbiorów muzealnych przed zniszczeniem i kradzieżą. Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego w Zako-
panem (1976–1977); sygn. 29/712/4511: Akta kontroli z działalności systemu placówek wychowania po-
zaszkolnego oraz gminnych ośrodków kultury. Powiatowy Dom Kultury w Wadowicach (1974–1975); sygn. 
29/712/4512: Akta kontroli z działalności systemu placówek wychowania przedszkolnego oraz gminnych 
ośrodków kultury. Pałac Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie (1974–1975). 

60 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie, sygn. 29/712/4756: Akta kontroli z przestrzegania 
zasad dysponowania mieszkaniami z nowego budownictwa. Kombinat Huty im. Lenina w Krakowie.

61 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie, sygn. 29/712/4414: Akta kontroli z zagospodarowania 
maszyn i urządzeń z importu. Krakowskie Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego „Polfa” w Krakowie (1974 r.). 

62 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie, sygn. 29/712/3879: Akta kontroli z wykorzystania 
urządzeń odpylających w zakładach przemysłowych w latach 1970–1971. Zakłady Surowców Ogniotrwałych 
„Górka” w Trzebini-Sierszy, s. 5-39. 

przypadku kontrola przeprowadzona 
na przełomie lat 1970–1971 badała wy-
korzystanie urządzeń odpylających62. 

Lektura zachowanych akt pokontrol-
nych pozwala stwierdzić, że na początku 
„dekady Gierka” pracownicy delegatury 
sporo czasu poświęcili kontroli zaopatrzenia 
rynku w podstawowe artykuły oraz ustala-
niu obowiązujących na nie cen, za co na in-
teresującym nas terenie odpowiadała dzia-
łająca od 1953 roku Komisja Cen dla woje-
wództwa krakowskiego i miasta Krakowa 
z siedzibą w Krakowie. Urzędnicy NIK 
zajmowali się m.in. badaniem organizacji 
zaopatrzenia rynku w owoce i warzywa. 
Do tego celu utworzono nawet specjalny 
Zespół Przemysłu Spożywczego. O skali 
przedsięwzięcia świadczy to, że tylko 
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w roku 1973 na terenie województwa 
do kontroli wytypowano m.in.: 3 spółdziel-
nie ogrodnicze, 20 punktów skupu owoców 
i warzyw, 50 sklepów (punktów) sprzedaży 
detalicznej, 50-100 sklepów sprzedaży de-
talicznej warzyw i owoców, 3 gminne spół-
dzielnie „Samopomoc Chłopska”, 2 oddzia-
ły i 20 punktów sprzedaży sieci „Społem”63. 
W wymienionych przypadkach, ze względu 
na specyfikę kontroli oraz jej zasięg pra-
cownicy delegatury korzystali ze wspar-
cia kontrolerów Państwowej Inspekcji 
Skupu i Przetwórstw Artykułów Rolnych 
oraz Państwowej Inspekcji Handlu64. 
Również w roku 1973 weryfikowano pra-
widłowość ustalania przez Komisję cen 
artykułów branży metalowej. Tym razem 
polecenie kontroli zleciła prokuratura wo-
jewódzka w związku ze śledztwem prowa-
dzonym pod kątem rzekomych nadużyć 
i przyjmowania łapówek w Rzemieślniczej 
Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu „Krakus” 
w Świątnikach Górnych (pow. krakowski)65.

III Rzeczpospolita
Przeobrażenia polityczne, społeczne 
oraz gospodarcze jakie nastały w Polsce 
po 1989 roku nie pozostały bez wpły-
wu na funkcjonowanie organów kon-
troli państwowej. Pierwszym prezesem 
NIK, który objął urzędowanie w no-
wych realiach politycznych był prof. 
Walerian Pańko. Urzędował jednak 
bardzo krótko. Wybrany na stanowisko 

63 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie, sygn. 29/712/4243: Akta kontroli zaopatrzenia 
rynku w owoce i warzywa. Komisja Cen dla województwa krakowskiego i m. Krakowa w Krakowie, s. 1.

64 Ibidem.
65 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie, sygn. 29/712/4246: Akta kontroli z prawidło-

wości ustalania cen na artykuły rynkowe branży metalowej. Komisja Cen dla województwa krakowskiego  
i m. Krakowa w Krakowie, 1973–1974, s. 13-15.

23 maja 1991 roku, zginął 7 października 
1991 roku w wypadku samochodowym, 
którego przebieg do dzisiaj budzi wąt-
pliwości. W tej sytuacji ciężar wdroże-
nia zmian systemowych wziął na siebie 
prof. Lech Kaczyński, który był preze-
sem NIK w latach 1992–1995 (w latach 
2005–2010 Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej). Profesor Lech Kaczyński dużą 
wagę przywiązywał do tego, by Izbę two-
rzyli profesjonaliści, ludzie świetnie wy-
szkoleni, a jednocześnie pełni pasji. 

Dla sprawnego wdrożenia planowanych 
zmian kierownictwo NIK zdecydowało 
o zmianach na stanowiskach dyrektorów 
poszczególnych delegatur. Przeobrażenia 
systemowe miały swoją nieubłaganą lo-
gikę. W 1992 roku odwołano dyrek-
tora krakowskiej delegatury NIK Jana 
Karbownika, przy czym było to ostatnie 
lub jedno z ostatnich odwołań w tym cza-
sie. Dyrektor cieszył się opinią człowieka 
kulturalnego, życzliwego i uczciwego, a jego 
postawa i dorobek zostały docenione – po-
wierzono mu wysokie stanowisko dorad-
cy ekonomicznego dyrektora krakowskiej 
delegatury. Pracował na tym stanowisku 
aż do momentu przejścia na emeryturę. 

Moment zwrotny w najnowszej histo-
rii Delegatury NIK w Krakowie nastąpił 
w 1992 r., kiedy dyrektorem został dr Jan 
Dziadoń. Stopień doktora uzyskał w ów-
czesnej Akademii Ekonomicznej w Kra-
kowie (obecnie Uniwersytet Ekono miczny  
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w Krakowie) na podstawie rozprawy pt. 
„Metodyka oceny funkcjonalności sys-
temu zarządzania w przedsiębiorstwie 
przemysłowym”. Zainteresowanie te-
matyką zarządzania (z elementami kon-
troli) widoczne jest u niego już od etapu 
pracy magisterskiej, którą zatytułował: 
„Mierniki oceny pracy kierowniczej”. 

66 Archiwum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademia Ekonomiczna, Dział Nauki, Dokumentacja 
przewodu doktorskiego Dziadoń Jan 1979–1982, sygn. 6/24; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Biblio-
teka Główna, Praca doktorska, B.G. 431 w latach 1975–2000, J. Dziadoń: Metodyka�oceny�funkcjonalności�
systemu�zarządzania�w�przedsiębiorstwie�przemysłowym, sygn. 356/867; Uniwersytet Ekonomiczny w Kra-
kowie, Dział Spraw Pracowniczych, Dziadoń Jan, sygn. 3241. 

67 Rozmowa z Ł. Arkusiewicz, Kraków 30.7.2018.

W pracy doktorskiej duży nacisk położył 
nie tylko na nowoczesne aspekty zarzą-
dzania, ale także umiejętną ocenę i kon-
trolę jego funkcjonalności. Bezsprzecznie 
pozytywny wpływ na przygotowanie 
Jana Dziadonia do pełnienia funkcji dy-
rektora w NIK miały także doświadczenia 
nabyte w Związku Harcerstwa Polskiego 
(ZHP), do którego należał od 1962 roku. 
Od 1968 roku pełnił funkcję instrukto-
ra ZHP (prowadził m.in. 10 obozów har-
cerskich różnego typu)66. Pasja społeczni-
kowska i zaangażowanie obywatelskie dy-
rektora uzewnętrzniło się również w jego 
przynależności do elitarnego Bractwa 
Dzwonników Wawelskich. W zgodnej 
opinii pracowników krakowskiej delega-
tury NIK zapamiętany został jako czło-
wiek na wskroś uczciwy, rzetelny, kom-
petentny i otwarty na drugiego człowie-
ka. Wedle wspomnień Łucji Arkusiewicz, 
która w delegaturze długi czas pracowała 
na stanowisku sekretarza dyrektora: „był 
człowiekiem kulturalnym, ciepłym, po-
godnym i uśmiechniętym, a jednocześnie 
budził respekt i dyscyplinę”67. Dyrektor 
Dziadoń włożył wiele wysiłku, aby pod-
wyższyć standard pracy krakowskiej de-
legatury. W tym celu szerzej otworzył po-
dwoje tej instytucji dla ludzi młodych, kre-
atywnych i otwartych na nowe wyzwania. 
Wła śnie w tym czasie Lech Kaczyński zde-
cydował się zatrudnić w Izbie absolwentów 
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 
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Dr Jan Dziadoń, dyrektor delegatury w Kra kowie 
w latach 1992–2011.
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(KSAP), która powstała na podstawie 
ustawy o Krajowej Szkole Administracji 
Publicznej z 14 czerwca 1991 roku68. 

Pierwszym absolwentem KSAP przyję-
tym do krakowskiej delegatury był Marek 
Góra (I promocja, 1993). W krótkim czasie 
ze stanowiska doradcy awansował na wice-
dyrektora, odszedł z NIK w 1998 r.; po nim 
stanowisko objął Zbigniew Zdasień. Nieco 
wcześniej, w 1997 r. nastąpiła zmiana 
na stanowisku drugiego z wicedyrektorów: 
po Ryszardzie Sowie objął je Jan Kosiniak 
(do dzisiaj). Kolejna absolwentka KSAP 
(IV promocja, 1996) Jolanta Stawska za-
częła pracę jako starszy inspektor, później 
doradca prawny, od 2006 r. – wicedyrek-
tor, a od 1 lutego 2011 r., po śmierci Jana 

68 Od 2016 roku patronem KSAP jest prof. Lech Kaczyński.

Dziadonia, objęła stanowisko dyrektora 
delegatury, które piastuje do dziś.

W okresie sprawowania funkcji pre-
zesa NIK prof. Lech Kaczyński zabie-
gał o to, by w tej instytucji poprawiły się 
warunki pracy i wynagrodzenia. Dzięki 
temu w 1993 roku dyrektor Jan Dziadoń 
mógł rozpocząć zakrojony na skalę nie-
znaną od dziesięcioleci remont obiektu 
zajmowanego przez delegaturę. Pilnym 
zadaniem było zwiększenie zajmowane-
go metrażu. Nie dość, że do tej pory pra-
cownicy korzystali z relatywnie niedu-
żej przestrzeni, to jeszcze do delegatury 
przyłączono podlegającą wcześniej bez-
pośrednio centrali NIK grupę terenową 
łączności, która wcześniej mieściła się 

Doroczne spotkanie z emerytami, od lewej: Łucja Arkusiewicz, wieloletni sekretarz dyrektora delegatu-
ry (obecnie na emeryturze), Jan Karbownik, były dyrektor delegatury (przed Janem Dziadoniem), potem 
doradca ekonomiczny, obecnie na emeryturze i Jolanta Stawska, dyrektor Delegatury NIK w Krakowie,  
styczeń 2018 r.
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w budynku kolejowym przy Placu Matejki 
w Krakowie. Działały tutaj jeszcze grupy 
terenowe edukacji, nauki i kultury, które 
z czasem zostały zlikwidowane. W spo-
sób naturalny doprowadziło to do wzrostu 
zadań i liczby zatrudnionych pracowników. 
Optymalnym rozwiązaniem okazało się 
przejęcie drugiego piętra, co było o tyle 
łatwe, że cały obiekt należał do Skarbu 
Państwa. Odbyły się negocjacje, w wyniku 
których delegatura w 1993 roku przejęła 
drugie piętro i zaadoptowała je do wła-
snych potrzeb, przeprowadzając gruntow-
ny remont. Przy tej okazji wymieniono 
również meble, pochodzące jeszcze z lat 
50. XX wieku69. 

Decyzją dyrektora Dziadonia zapocząt-
kowane zostały dni wewnętrzne delegatu-
ry. Każdego miesiąca w wyznaczonym dniu 
w siedzibie delegatury gromadzą się wszy-
scy pracownicy, także ci, którzy przebywa-
ją w terenie i prowadzą kontrole. Dzięki 
tej inicjatywie możliwa stała się dokony-
wana pomiędzy pracownikami wymiana 
doświadczeń, uwag i spostrzeżeń (dotyczą-
cych np. przebiegu konkretnych kontroli), 
a także ich integracja. Ten ostatni aspekt 
jest szczególnie ważny zarówno w wy-
padku pracowników o dłuższym stażu, 
jak i nowo zatrudnionych. Kontrolerzy 
najczęściej wykonują obowiązki poza sie-
dzibą delegatury, wszystkim w jednym 
czasie trudno więc spotkać się osobiście. 
Dni wewnętrzne okazały się też dogodną 

69 Rozmowa z Ł. Arkusiewicz, Kraków 30.7.2018. Rozmowa z Cz. C. Kowalówką, Kraków 8.8.2018. 
70 Rozmowa z dyrektor krakowskiej Delegatury NIK Jolantą Stawską, Kraków 1.8.2018. Rozmowa z A. Ro-

maniszynem, Kraków 1.8.2018.
71 Więcej na ten temat pisali m.in.: A. Matuszczak: Ocena�prywatyzacji�z�różnych�punktów�widzenia�na�przy-

kładzie�Polski, „Współczesne problemy ekonomiczne”, nr 11/ 2015, seria: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu  
Szczecińskiego”, nr 858, s. 171-182 (doi: 10.18276/wpe. 2015.11-16). Zmiany dotyczące funkcjonowania 

okazją do prowadzenia szkoleń podnoszą-
cych kwalifikacje pracowników. 

Ważną rolę w integracji pracowników 
odgrywały rajdy górskie, które odbywały 
się w latach 1999–2014. Ich pomysłodaw-
cą i komandorem był Zbigniew Zdasień, 
wieloletni doradca, a następnie wicedyrek-
tor delegatury. Rajdy cieszyły się bardzo 
dużą popularnością wśród pracowników 
NIK. Dołączali do nich również przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionych instytucji kontroli 
z zagranicy (głównie ze Słowacji). W nie-
których edycjach uczestniczyło nawet 
ponad 200 osób, a dyrektor Zdasień bez-
pośrednio angażował się w ich organizację. 
Osobiście wyznaczał i sprawdzał zapla-
nowane trasy (uczestnicy mieli ich kilka 
do wyboru). Wicekomandorem rajdów, 
niestrudzenie angażującym się w ich przy-
gotowanie i realizację był wieloletni infor-
matyk delegatury Andrzej Romaniszyn70. 

Najważniejsze kontrole 
okresu przemian
Prywatyzacja Huty Sendzimira 
i zakładów „Wawel”

Inaczej rozkładane zostały akcenty pracy 
kontrolnej NIK. Odczuwalną konsekwen-
cją transformacji była przeprowadzana 
na masową skalę prywatyzacja dotychcza-
sowego majątku państwowego, realizowana 
w głównej mierze na podstawie ustawy 
z 13 lipca 1990 roku „o prywatyzacji przed-
siębiorstw państwowych”, choć nie tylko71. 
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Proces ten stanowił też swoiste novum, 
z którym musieli zmierzyć się pracownicy 
kontroli państwowej. 

Na gruncie krakowskim zadania kon-
trolne objęły przede wszystkim duże za-
kłady państwowe. Wyjątkowe miejsce 
w tej grupie – ze względów strategicz-
nych, gospodarczych, jak i społecznych 
– zajął dawny Kombinat Metalurgiczny 
Huty im. Lenina, od 1990 roku przemia-
nowany na Hutę im. Tadeusza Sendzimira 
(dalej: HTS). Do pierwszych działań w no-
wohuckim przedsiębiorstwie Delegatura 
NIK w Krakowie przystąpiła już w marcu 
1991 roku. 

Do przeprowadzenia kont roli wydele-
gowano trzyosobowy zespół. Zakład był 
przedsiębiorstwem państwowym, stąd 

NIK w nowej rzeczywistości znalazły zastosowanie w ustawie z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli, 
gdzie sprecyzowano sposób działalności Izby, Dz.U. 1995, nr 13, poz. 59, s. 221-232. 

72 Ibidem, s. 31.

do zadań inspektorów należało przede 
wszystkim: „[…] zbadanie efektów ekono-
micznych uczestnictwa HTS w spółkach, 
w tym opłacalności kontraktów zagranicz-
nych zawieranych za ich pośrednictwem 
oraz zasad i trybu kooperacji ze spółkami-
-wykonawcami robót i usług na rzecz Huty, 
a ponadto skutków finansowych udziela-
nych przez Hutę poręczeń finansowych 
i in. świadczeń dla spółek prywatnych”72. 

Finał kompleksowej inspekcji nastąpił 
w końcu kwietnia 1991 roku. Efektem 
działań kontrolnych było dopatrzenie się 
szeregu nieprawidłowości, które według 
Najwyższej Izby Kontroli mogły nosić zna-
miona przestępstwa. 

Główne zastrzeżenia kontrolerów do-
tyczyły zaangażowania finansowego HTS 
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III Rajd w Gorcach, od lewej, Elżbieta Karczmarczyk, wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finan-
sów NIK w Warszawie, Lidia Gołda, specjalista w delegaturze krakowskiej i Zbigniew Zdasień, 
wicedyrektor Delegatury NIK w Krakowie, wrzesień 2001 r.
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Fot. Zygmunt Novak, Archiwum Delegatury NIK w Krakowie
Grupa pracowników  delegatury na krakowskim Rynku; w pierwszym rzędzie: dyrektor Jolanta Stawska  (szósta od lewej), wicedyrektorzy: 
Marcin Kopeć (czwarty od lewej) i Jan Kosiniak (siódmy od lewej), lipiec 2018 r.
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w 1989 roku w założenie spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością Rozlewnia 
Wody Mineralnej w Krakowie, która 
de facto nie podjęła działalności gospo-
darczej. O zwrot wniesionych do niej 
udziałów kierownictwo Huty wystąpi-
ło po dwóch latach, a więc w 1991 roku. 
Wątpliwości pracowników krakowskiej de-
legatury wzbudzało również kredytowanie 
katowickiej spółki z niemieckim kapita-
łem występującej pod nazwą „Steelbaco”. 
Jak obliczono, od maja 1990 roku do marca 
1991 roku przedsiębiorstwo to zalegało 
HTS z rachunkami na ówczesne 34 mi-
liardy 200 milionów złotych, pomimo 
tego Huta nadal realizowała dostawy stali 
niezbędne do działalności tego podmiotu, 
który jak stwierdzono w protokole NIK, 
tylko za rok 1990 wypracowała 4,5 miliar-
da złotych zysku73. Podobne zastrzeżenia 
podnoszono do kredytowania innej spółki 
z udziałem kapitału zagranicznego, dzia-
łającej na polskim rynku, tj. HMS spół-
ka z o.o. w Krakowie. W trakcie kontroli 
uznano także, że w dwóch innych przy-
padkach naruszono kompetencje przy-
należne przedstawicielom rządowym 
(ministrowi przemysłu oraz ministrowi 
przekształceń własnościowych). W obu 
przypadkach wynikały one wprost z prze-
pisów ustawy prywatyzacyjnej. Ponadto 
odnotowano naruszenie zasady ustalania 
należności za korzystanie z mienia Skar-
bu Państwa, które określono w zarzą-
dzeniu Ministra Finansów z 10 listopada 

73 Ibidem, s. 260-261.
74 Ibidem.
75 Ibidem, s. 263.
76 Metryka firmy sięga roku 1898. W 1910 roku wykorzystując majątek zakładu założono fabrykę produkującą 

produkty czekoladowe. 

1990 roku74. We wszystkich wymienio-
nych sprawach kierownictwo delegatury 
postanowiło 10 lipca 1991 roku wnieść 
stosowne zawiadomienie do Prokuratury 
Wojewódzkiej w Krakowie. Po rozpatrze-
niu sprawy, w grudniu tego samego roku, 
prokuratura umorzyła dochodzenie od-
nośnie do wykazanych nieprawidłowości 
„wobec niestwierdzenia przestępstwa”. 
W konkluzji do uzasadnienia wskazano: 
„Przytoczone nieprawidłowości narażają-
ce HTS na stratę z powodu przystąpienia 
do spółek [Rozlewnia Wody Mineralnej 
w Krakowie oraz Steelbacko w Katowi-
cach – przyp. aut.] i ich finansowania nie 
stanowiły czynu zarzucanego w zakresie 
niedopatrzenia obowiązków bądź przekro-
czenia kompetencji. Były one wynikiem 
braku doświadczeń i możliwości przewi-
dywania wyników ekonomicznych Huty. 
Wobec nieudolnej działalności w spółkach 
nie można było również ustalić wysokości 
ewentualnie utraconych korzyści. Szkoda 
wynikła z wkładów kapitałowych, nieopro-
centowanych i zdewaluowanych może być 
dochodzona w postępowaniu odrębnym. 
Stąd też nie dopatrując się przestępstwa 
postępowanie umorzono”75. Pry wa ty zacja 
Huty im. T. Sendzimira, co zro zumiałe, 
wzbudzała powszechne za interesowanie. 
Po do bnie zresztą rzecz miała się z proce-
sem prywatyzacyjnym, mających bogatą 
(sięgającą XIX wieku) tradycję krakow-
skich Zakładów Przemy słu Cukierniczego 
„Wawel”76. Według dostępnej literatury 
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proces prywatyzacyjny przedsiębiorstwa 
został zapoczątkowany w 1992 roku77. 
W  efekcie powstała spółka Zakłady 
Przemysłu Cukierniczego „Wawel” S.A., 
która od marca 1998 roku notowana 
jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych78. Niemal równocześnie 
z rozpoczęciem denacjonalizacji firmy in-
spektorzy NIK przeprowadzili kontrolę 
sposobu przeprowadzania prywatyzacji. 
Zrealizowano ją w terminie od lutego 1991 
roku do czerwca roku kolejnego. W jej toku 
inspektorzy ujawnili nieprawidłowości 
w nadzorze nad mieniem przedsiębior-
stwa. Do takich konkluzji doszli po wy-
kryciu niedoboru w magazynach wyrobów 
cukierniczych (klasyfikowanych jako półfa-
brykaty) w ilości 9 ton oraz braku silników 
elektrycznych. W maju 1991 roku o sprawie 

77 Faktycznie w obrębie przedsiębiorstwa stosowny zespół mający przygotować firmę do prywatyzacji dzia-
łał już przynajmniej od jesieni 1990 roku. ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. 29/712/8507: 
Akta kontroli przebiegu procesów prywatyzacji. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Wawel” w Krakowie 
(1987–1990, 1991–1992), s. 70.

78 K. Firlej: Implementacja�zintegrowanych�systemów�zarządzania�w�wybranych�spółkach�z�indeksu�WIG�Spo-
żywczy, [w:] Metody�badania�i�modele�rozwoju�organizacji, red. A. Stabryła, S. Wawak, Kraków 2012, s. 256. 

79 ANK/Spytkowice, Najwyższa Izba Kontroli, sygn. 29/712/8507, s. 123-124. 
80 Ibidem, s. 124-128.

poinformowano Prokuraturę Rejonową 
dla Krakowa Śródmieścia79. W wyniku 
raportu sporządzonego przez inspekto-
rów delegatury, krakowska prokuratura 
wystąpiła z aktem oskarżenia przeciwko 
kilku pracownikom zakładu działającym 
na szkodę firmy80.

Zdrowie, zabezpieczenie przeciw 
powodzi, ochrona walorów regionu

W ostatnim dziesięcioleciu praca krakow-
skiej delegatury często koncentrowała się 
na kontrolach związanych z funkcjonowa-
niem służby zdrowia, bezpieczeństwem 
przeciwpowodziowym, a także ochroną 
walorów przyrodniczych i kulturowych 
województwa małopolskiego. W 2009 r. 
przeprowadziła pionierską kontrolę do-
tyczącą żywienia i utrzymania czystości, 
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Doroczne spotkanie z emerytami, obok dyrektora delegatury J. Stawskiej (z prawej strony) stoi  
ś.p. Kazimierz Dryja, który w październiku 2015 r. obchodził setne urodziny, grudzień 2015 r.
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czyli tzw. usług hotelowych w szpitalach 
publicznych; dowiodła ona zarówno złej 
organizacji i niskiej jakości tych usług, 
jak również marnotrawienia środków pu-
blicznych. Wyniki do dzisiaj przywoływa-
ne są w mediach. Kolejne ważne kontrole 
to m.in.: „Funkcjonowanie parków naro-
dowych” (2006 – wspólny raport z NKU 
Słowacji), „Skuteczność szkolenia bezro-
botnych” (2008), „Ochrona przeciwpowo-
dziowa w województwach małopolskim 
i świętokrzyskim” (2009), „Realizacja po-
stanowień ustawy o repatriacji przez orga-
ny administracji rządowej i samorządowej 
w województwie małopolskim” (2009), 
„Stan realizacji programu wieloletniego 
’Oświęcimski Strategiczny Program rzą-
dowy – etap III’” (2010), „Zapewnienie 
prawa do jednakowego wynagrodzenia 
kobiet i mężczyzn w sektorze publicz-
nym” (2013), „Wykorzystanie środków 
publicznych w związku z ubieganiem się 
przez miasto Kraków wspólnie z regio-
nem tatrzańskim o przyznanie roli go-
spodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
i Paraolimpijskich w 2022 r.” (2013). 
W roku 2014 pracownicy delegatury kon-
trolowali, we współpracy z kontrolerami 
słowackiego NKU „Zapewnienie bezpie-
czeństwa i turystyki w górach”; kontrola 
obejmowała m.in. przeprowadzenie an-
kiety publicznej – odpowiedziało na nią 
prawie 5 tysięcy osób odwiedzających 
góry. W tym samym roku sprawdzano re-
alizację zadań na rzecz ochrony powietrza 
przed zanieczyszczeniami. W 2017 roku 
oceniano proces kształtowania krajobrazu 

81 Rozmowa z dyrektor krakowskiej delegatury NIK Jolantą Stawską, op.cit.

i przestrzeni publicznej w dużych miastach. 
Nieco wcześniej sprawdzano w jaki sposób 
chronione są drzewa w procesach inwe-
stycyjnych. W 2017 roku weryfikowano 
także zabezpieczenie i udostępnianie uni-
katowych w skali kraju zabytków architek-
tury drewnianej wraz z ich wykorzystywa-
niem w promocji regionu. Przy kłady wyżej 
opisanych kontroli dowodzą, że kontrole 
koordynowane przez delegaturę krakow-
ską mają często silny związek ze specyfi-
ką regionu i jego głównymi problemami81.

Szczepienia ochronne, żywienie  
w szkołach, ochrona powietrza w Polsce

Trzy kontrole przeprowadzone w ostatnich 
latach, koordynowane przez delegaturę kra-
kowską, zasługują na dodatkowe omówienie. 
W 2015 roku delegatura przygotowała i prze-
prowadziła kontrolę, która miała pozwolić 
na ocenę, czy organizacja systemu szcze-
pień w Polsce gwarantuje bezpieczeństwo 
dzieci. Kontrolowano zarówno podmioty 
podległe Ministrowi Zdrowia i Głównemu 
Inspektorowi Sanitarnemu, jak i świadcze-
niodawców w wybranych gminach. 

W opublikowanym w 2016 r. rapor-
cie znalazła się pozytywna odpowiedź 
na główne pytanie kontrolne, przy czym 
zwrócono jednocześnie uwagę na wady sys-
temu finansowania tego zadania, w tym za-
kupu szczepionek oraz braku skutecznej 
egzekucji obowiązkowych szczepień, któ-
rych liczba zauważalnie spada, szczególnie 
w ośrodkach miejskich. 

W 2017 r. badano wdrażanie zasad 
zdrowego żywienia w szkołach, w tym 
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przez realizację programów finansowa-
nych ze środków publicznych. Efektem 
ocen i  wniosków opublikowanych 
w końcowym raporcie, skierowanych 
do Ministra Edukacji Narodowej, są m.
in. obecnie wprowadzane zmiany w or-
ganizacji zajęć lekcyjnych (wydłużenie 
przerw, w tym znaczne – obiadowej). 
Przedstawiciele delegatury krakowskiej 
prezentowali wyniki kontroli na forum 
komisji sejmowych; były przedmiotem 
ożywionej dyskusji, szczególnie w kon-
tekście narastającego problemu otyłości 
wśród dzieci i rozpowszechnienia złych 
nawyków żywieniowych.

W 2018 r. opublikowany został naj-
większy raport z kontroli koordynowanej 
przez delegaturę krakowską, Informacja 
o wynikach kontroli „Ochrona powietrza 

w Polsce”. Była to kolejna, po przeprowa-
dzonej w 2014 r., kontrola dotycząca jed-
nego z największych problemów,  z jakimi 
boryka się nasz kraj i Europa i który bę-
dzie  jeszcze przez długie lata olbrzymim 
zagrożeniem dla obywateli i wielkim wy-
zwaniem dla organów władzy publicznej. 
W wyniku tej kontroli sformułowano kil-
kanaście  wniosków do władz centralnych, 
a prezes NIK skierował do Prezydium 
Sejmu RP wnioski o rozpoczęcie debaty 
na temat ograniczenia wykorzystania paliw 
stałych w sektorze komunalno-bytowym. 
Wyniki tej kontroli były m.in. wykorzy-
stywane  podczas szczytu klimatyczne-
go odbywającego się w grudniu 2018 r. 
w Katowicach.

Jak pokazują przykłady kontroli, lata 
III RP dla krakowskiej delegatury NIK 

Kierownictwo Delegatury NIK w Krakowie, od lewej: wicedyrektor Marcin Kopeć, dyrektor Jolanta 
Stawska oraz wicedyrektor Jan Kosiniak, grudzień 2018 r.
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to również okres nawiązywania kontaktów 
międzynarodowych, służących wymia-
nie bogatych doświadczeń z prowadzenia 
działalności kontrolnych82. Ze względów 
geopolitycznych dla krakowian ważnym 
partnerem okazali się Słowacy pracują-
cy w tamtejszym Najwyższym Urzędzie 
Kontroli. Współpraca została zainicjowana 
już w 1998 roku. Inicjatorem bilateralne-
go porozumienia był ówczesny dyrektor 
delegatury Jan Dziadoń. Zaowocowało 
wspólnymi i równoległymi kontrolami, 
w tym przede wszystkim dotyczącymi 
współpracy transgranicznej (2000 rok), wy-
korzystania środków PHARE (ang. Poland 
and Hungary: Assistance for Restructuring 

82 Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia oraz czasy obecne to okres nad wyraz dużej aktywności pracow-
ników krakowskiej delegatury na polu międzynarodowej współpracy, choć należy zaznaczyć, że pierwsze 
nieudane kontakty międzynarodowe zostały nawiązane już w połowie lat pięćdziesiątych (z urzędnikami 
czechosłowackiego Najwyższego Urzędu Kontroli), a później (lata siedemdziesiąte) już bardziej owocne 
z Węgrami z Szekesfehervar. M. Gruszeczka, op.cit., s. 162-163. 

83 Rozmowa z dyrektor krakowskiej delegatury NIK Jolantą Stawską, op.cit. 

their Economies) w obszarze przygranicz-
nym (2004), funkcjonowania parków na-
rodowych (2006), szkolenia bezrobotnych 
(2007), a w ostatnim czasie funkcjonowa-
nia ratownictwa górskiego (2014). Bliskie 
relacje ze słowackim najwyższym orga-
nem kontroli skłoniły kierownictwo de-
legatury do rozszerzenia relacji pracowni-
czych z płaszczyzny wyłącznie zawodowej 
również na towarzyską. Pracownicy sło-
wackiego Najwyższego Urzędu Kontroli 
uczestniczyli np. w rajdach górskich orga-
nizowanych przez krakowską delegaturę. 
Rozwijały się zainicjowane już kilka dekad 
wcześniej relacje z instytucjami kontroli 
z Czech i Węgier83. 
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Delegatura krakowska jako współkoordynator projektu kontroli równoległych „Air Quality” była 
gospodarzem spotkania  roboczego przedstawicieli 15 krajów oraz Europejskiego  Trybunału Obra-
chunkowego, Kraków, 26-27 stycznia 2017 r.
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Konrad Meus, Łukasz T. Sroka

Obecnie pracownicy krakowskiej delega-
tury uczestniczą również w dużych projek-
tach międzynarodowych – m.in. jako eks-
perci we współpracy bliźniaczej (twin-
ning) w Albanii oraz w Azerbejdżanie. 
Ponadto od kilku lat biorą udział w ko-
lejnych projektach kontrolnych Europej-
skiego Trybunału Obrachunkowego, za-
równo prowadząc wspólne, jak i równoległe 
kontrole (zwalczania chorób zwierzęcych, 
Wspólnej Pomocy we Wspieraniu Pro-
jektów dla Europejskich Regionów, ang. 
Joint Assistance to Support Projects In 
European Regions – JASPERS, ochrony 
powietrza). W grudniu 2018 r. zakończył 
się jeden z największych międzynarodo-
wych projektów kontrolnych – audyt ja-
kości powietrza w ramach grupy ochro-
ny środowiska Europejskiej Organizacji 

84 <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/sukces-nik-prezes-krzysztof-kwiatkowski-wiceprzewodniczacym-
eurosai.html> (dostęp 11.08.2018). 

Najwyższych Organów Kontroli (ang. 
European Organisation of Supreme Audit 
Institutions – EUROSAI). Przez dwa lata 
delegatura była jego współkoordynatorem 
(obok NOK Holandii), jak również współ-
autorem informacji wspólnej opartej na wy-
nikach kontroli krajowych przeprowadzo-
nych przez 15 uczestników projektu.

Kończąc ten etap rozważań warto rów-
nież podkreślić, że specyfika Krakowa po-
woduje, że obok Warszawy jest to miasto 
najczęściej odwiedzane przez zagraniczne 
delegacje zaprzyjaźnionych najwyższych 
organów kontroli. 

W ostatniej dekadzie Kraków m.in.  
był gospodarzem kongresu EUROSAI 
(2008 rok), organizacji skupiającej 49 naj-
wyższych organów kontroli oraz ETO84, 
gościł prezydium zarządu tej organizacji 
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Krypta Wawelska – hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu składają Jolanta Stawska, dyrektor dele-
gatury i Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, luty 2014 r.
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(lipiec 2017 roku), w trakcie którego przy-
jęto Plan Strategiczny na lata 2017–202385; 
był też miejscem spotkania (czerwiec 
2018 rok) prezesa NIK Krzy sztofa 
Kwiatkowskiego z prezesami Federalnej 
Izby Obrachunkowej Niemiec Kayem 
Schellerem oraz Naj wyższego Organu 
Kontroli Republiki Czech – Miroslavem 
Kalą. W trakcie wizyty omawiano m.in. 
funkcjonowanie unijnego mechanizmu 
kontroli MOSS (Mini-One-Stop-Shop) 
odnośnie do naliczania podatku VAT 
na usługi telekomunikacyjne, nadawcze 
i elektroniczne86. Trzej prezesi wygłosi-
li w auli Collegium Maius UJ wykłady 
na temat roli i znaczenia najwyższych or-
ganów kontroli w społeczeństwie obywa-
telskim i państwie prawa. 

Konkludując, trzeba podkreślić, że Kra-
ków – miasto ważne dla polskiej histo-
rii – pozostaje także miejscem, gdzie 
w sposób szczególny pielęgnuje się pa-
mięć o osobach, które zapisały się w hi-
storii Najwyższej Izby Kontroli, zarówno 
tej dalszej, jak i bliższej. 

Corocznie pracownicy Delegatury 
NIK w Krakowie wspólnie z zaproszo-
nymi gośćmi składają symboliczne wią-
zanki kwiatów w Katedrze Wawelskiej 
na grobach Marszałka Józefa Piłsudskiego 
– twórcy NIK w odrodzonej Polsce oraz 
prof. Lecha Kaczyńskiego ‒ prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej i prezesa Izby 
w latach 1992–1995.

85 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/historyczne-spotkanie-prezydium-zarzadu-eurosai-w-polsce.html (dostęp 11.8.2018).
86 https://www.pb.pl/prezesi-izb-kontroli-z-polski-i-niemiec-o-kontroli-rozliczania-podatku-vat-931987  

(dostęp 11.8.2018). 

Ponadto każdego roku upamiętniany jest 
spoczywający na Cmentarzu Rakowickim 
Józef Nentwig oraz pierwszy dyrektor de-
legatury w okresie III Rzeczy pospolitej 
– Jan Dziadoń.

dr KONRAD MEUS
Instytut Historii i Archiwistyki, 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
dr hab. ŁUKASZ T. SROKA
prof. w Instytucie Historii i Archiwistyki 
Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie

Grób Józefa E. Nentwiga, pierwszego wicepreze-
sa NIKP na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
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