
Delegatura NIK w Białymstoku
Delegatura Biura Kontroli przy Krajowej Radzie Narodowej w Białymstoku 
powstała w maju 1946 r. i początkowo tworzyli ją tylko szef oraz jeden inspek-
tor. Przez lata zmieniali się pracownicy i metody prowadzenia kontroli. Dziś 
delegatura zatrudnia 36 osób i wciąż należy do najmniejszych jednostek NIK. 
Mimo to z powodzeniem przeprowadza ważne dla regionu kontrole, uczestniczy 
też w ogólnopolskich. Ich tematyka ewoluowała od kontroli sektora państwowego 
do badań sektora samorządowego, w związku z jego rosnącą rolą po przemianach 
demokratycznych w Polsce.
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Kontrola na Białostocczyźnie 
– ludzie i zadania
ADAM CZESŁAW DOBROŃSKI, SŁAWOMIR CZARNOW

Poniżej prezentujemy nieco zmodyfikowa-
ną wersję artykułu Adama Cz. Dobroń-
skiego, opublikowanego na naszych ła-
mach w 2006 r.1, opisującego działalność 
delegatury od powstania ‒ do początków 
XXI wieku. Jej dalsze dzieje przedsta-
wia Sławomir Czarnow, koncentrując się 
na przybliżeniu działalności kontrolnej.

Początki kontroli państwowej 
w regionie
Manifest Polskiego Komitetu Wyzwole nia 
Narodowego, ogłoszony 22 lipca 1944 r. 
zapowiadał, że do czasu zorganizowania 
Najwyższej Izby Kontroli jej uprawnienia 
będą przysługiwać Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej. Delegatura Biura 
Kontroli przy KRN w Białymstoku po-
wstała 4 maja 1946 r. i początkowo tworzyli 
ją tylko szef oraz jeden inspektor. Do końca 
roku liczba inspektorów wzrosła do trzech 

1 A. Cz. Dobroński, Z�przeszłości�białostockiej�delegatury�–�ludzie�i�zadania, „Kontrola Państwowa” nr 2/2006, 
s. 177-191. Artykuł S. Czarnowa zaczyna się od rozdziału Białostocka�delegatura�w�III�RP.

i przybyło stanowisko tzw. łącznika wo-
jewódzkiego. Jeśli wierzyć oficjalnym 
sprawozdaniom, to tak nieliczny personel 
brał udział w wielu akcjach „o charakte-
rze ogólnopaństwowym”, przeprowadził 
m.in. kontrolę działalności Wojewódzkiego 
Komitetu Pożyczki Odbudowy Kraju, roz-
działu nasion zbóż siewnych i przebiegu 
inwentaryzacji Białostockiej Izby Rolni czej 
w związku z przejęciem jej przez Zwią zek 
Samopomocy Chłopskiej. Odnotowano 
również interwencje delegatury w spra-
wach wówczas ważkich i drażliwych, jak 
akcja osadnicza na tzw. Ziemiach Odzys-
kanych. Łącznie w 1946 r. przeprowadzo-
no w delegaturze 52 czynności kontrolne, 
a do organów śledczych przekazano 3 spra-
wy, których rozpatrzenie się przewlekało. 

Białostocka Delegatura Biura Kontroli 
przy KRN 1 stycznia 1948 r. zatrudnia-
ła już 13 osób: szefa, 9 osób personelu 
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operatywnego (inspektorzy i referenci), 
2 osoby personelu administracyjnego i woź-
nego; w ciągu tego roku przybył jeszcze 
jeden pracownik. Wzrastała liczba kontroli 
(w 1948 r. było ich około 170) i wysokość 
wykrytych, udowodnionych strat, ponie-
sionych przez Skarb Państwa oraz instytu-
cje publiczne. Szacowano operatywność 
inspektorów na ponad 80% i cieszono się, 
że szybko rosła. Zachowane sprawozda-
nia2 budzą jednak istotne wątpliwości, 
na Białostocczyźnie trwały przecież wiel-
kie operacje zbrojne przeciwko podziemiu 
niepodległościowemu, odczuwano dotkli-
wy brak wykształconej i doświadczonej 

2 Archiwum Państwowe w Białymstoku (APB), Delegatura NIK w Białymstoku, syg. 5.

kadry urzędniczej, donoszono o samowo-
li oddziałów Armii Radzieckiej i „dorad-
ców” z „bratniego” mocarstwa. Najgorzej 
sytuacja przedstawiała się w powiatach 
EGO (Ełk, Gołdap, Olecko) z byłych Prus 
Wschodnich, w powiatach wschodnich 
odczuwano zaś boleśnie różnorodne skut-
ki zmiany granicy państwowej, a w wielu 
łomżyńskich i suwalskich gminach wła-
dza – zwana ludową – uważana była nadal 
za tymczasową i narzuconą. 

Po powstaniu Najwyższej Izby Kontroli 
podporządkowano jej dotychczasową de-
legaturę białostocką KRN. Na początku 
1949 r. dysponowała ona nadal 14 etatami 
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Budynek przy ul. Akademickiej 4 jest siedzibą delegatury od 1951 roku.
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(w ciągu roku ubył jeden pracownik z „per-
sonelu operacyjnego”), a funkcję szefa pia-
stował bez zmian inż. Stanisław Seweryn. 
Po jego śmierci w kwietniu 1950 r. dele-
gaturą kierowali kolejno: Jerzy Kirmuć, 
Maksymilian Bartman i od 16 maja 1950 r. 
inż. Piotr Szymkiewicz, który na własną 
prośbę uzyskał zwolnienie z funkcji szefa 
jeszcze w końcu maja 1950 r. Na krót-
ki czas ponownie kierownictwo objął 
M. Bartman. W tym okresie dokoopto-
wano do Delegatury NIK w Białymstoku 
trzech nowych inspektorów, którzy wy-
różnili się w późniejszych latach. Byli to: 
Romuald Leks, Eugeniusz Niesterowicz, 
Władysław Kretowicz. 

Romuald Leks przyjechał do Białego-
stoku w maju 1950 r.; w sierpniu 1950 r. 
był już pełniącym obowiązki szefa delega-
tury białostockiej. Pod jego rządami licz-
ba etatów delegatury ponownie wzrosła 
i zatrudniano 14 pracowników, przy czym 
obsada administracyjna powiększyła się 
do 3 osób.

Po pewnym czasie pojawiły się zastrzeże-
nia co do sposobu zarządzania przez niego 
jednostką. W anonimowym raporcie do dy-
rektora Biura Kadr i Szkolenia NIK kry-
tycznie przedstawiono również zaangażo-
wanie szefa w realizację zadań oraz sposób 
przeprowadzania kontroli i sporządzania 
sprawozdań. Efekt był taki, że szef zo-
stał przeniesiony do Zielonej Góry, gdzie 
też był oceniany krytycznie i w sierpniu 
1955 r. odszedł z kontroli państwowej3. 
Jego miejsce w Białymstoku zajął w listo-
padzie 1951 r. Julian Gnoiński. 

3 ANIK, syg. 151/222. Ten czterostronicowy donos w centrali NIK opatrzono klauzulą tajności. 

Rozwój delegatury
W tym okresie nastąpił szybszy rozwój 
białostockiej delegatury NIK. Zatrudniano 
w niej 21 osób: szefa, 14 pracowników „per-
sonelu operacyjnego” i 3 administracji, szo-
fera, woźnego, sprzątaczkę. Nowi inspek-
torzy mieli ukończony kurs w Falentach. 
Można sądzić, że prestiż tej placówki 
wzrósł, ale tylko częściowo, w wyniku 
poprawy organizacji pracy i zwiększenia 
kwalifikacji zawodowych. NIK stała się 
ważnym ogniwem wszechobecnej kontro-
li, została włączona w system dyscyplino-
wania społeczeństwa. Zgodnie z duchem 
tamtych lat dominowała retoryka walki, 
z niej wynikały kolejne zalecenia dla in-
spektorów kontroli państwowej, którzy 
mogli czuć się zaliczonymi do szeregów 
funkcjonariuszy systemu. Kontrola stano-
wiła swoiste panaceum na wszystkie braki 
ustrojowe i pogarszające się warunki życia.

Na przykład 9 kwietnia 1951 r. odbyła 
się w Białymstoku konferencja z udzia-
łem ministra rolnictwa i reform rolnych 
oraz I sekretarza KW PZPR. Omawiano 
na niej: wiosenną akcję siewną i sanitarno-
-porządkową, efekty zwalczania analfabe-
tyzmu, wykonanie planów inwestycyjnych, 
werbunek siły roboczej i porządkowanie 
meldunków mieszkańców. Sformułowano 
tam ocenę, która znalazła się w raporcie 
wysłannika NIK Zygmunta Gila: „Na tere-
nie Białostocczyzny uwidacznia się w rol-
nictwie tradycjonalizm, konserwatyzm 
i prymitywizm, czego dowodem jest upra-
wa trójpolowa, która w skali województwa 
daje około 50 000 ha odłogów”.
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W trakcie kontroli zarządzonej przez bia-
łostocką delegaturę okazało się na przy-
kład, że remonty budynków komunalnych 
w Łomży są źle wykonywane, bo brakuje 
pieniędzy i materiałów, za to wstawiane 
okna, drzwi i inne elementy wyposaże-
nia mieszkań „znikają” i nie można usta-
lić sprawców kradzieży4. Tak uwidaczniał 
się kontrast między oczekiwaniami władz 
co do uzdrowieńczych skutków kontroli 
i rzeczywistością.

W 1952 r. skład delegatury białostoc-
kiej powiększył się tylko o dozorcę-pala-
cza. Było to konieczne, bo wreszcie prze-
niosła się ona z prowizorycznej siedziby 
przy ul. Warszawskiej 13 do własnych po-
mieszczeń przy ówczesnej ul. Marszałka 
Konstantego Rokossowskiego (przed wojną 
Wersalska, obecnie Akademicka). Nowy 
obiekt został zaprojektowany przez 
T. Słowikowskiego i oddany do użytku 
17 marca 1952 r.

Julian Gnoiński był często zastępowa-
ny przez starszego referenta Antoniego 
Konaszyca. Z meldunków miesięcznych 
widać, że przeważały drobiazgowe kontrole 
na szczeblach: wojewódzkim, powiatowym 
i miejskim oraz gminnym. Poszczególne 
referaty miały pod swą opieką urzędy 
oraz instytucje i placówki im podległe 
w rozbiciu na grupy ministerstw (resor-
tów): Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw 
Wewnętrznych, Obrony Naro do wej; 
Gospodarki Komunalnej i Mie szka nio wej, 
Sprawiedliwości, Ad mi nistracji Publicznej; 
Rolni ctwa i Re form Rol nych, Gospodarstw 
Rolnych, Leśnictwa; Oświaty, Kultury 

4 APB, Delegatura..., syg. 7, 112 i in.
5 APB, Delegatura..., syg. 9.

i Sztuki, Zdrowia, Pracy i Opieki Społe-
cz nej; Kolei, Transportu Drogowego i Lo-
t niczego, Poczt i Telekomunikacji; Bu-
downictwa; Przemysłu Chemicznego, 
Prze mysłu Lekkiego, Przemysłu Ciężkiego, 
Przemysłu Rolno-Spożywczego; Handlu 
Wewnętrznego; Finansów5. 

Sprawozdania z kontroli zdawały się do-
wodzić, że kontrola państwowa w terenie 
osiąga coraz lepsze rezultaty, jest bardziej 
dociekliwa i skuteczna, z miesiąca na mie-
siąc zatacza szersze kręgi, skuteczniej chro-
ni finanse państwa, przyczynia się do eli-
minowania błędów w organizacji pracy, 
jest przestrogą dla „wrogów ludu”, a nawet 
przyczynia się do eliminowania najbar-
dziej groźnych szkodników. Epatowano 
wskaźnikami statystycznymi i hasłami, 
w rzeczywistości jednak delegatury NIK 
musiały baczyć, by nie wchodzić w kolizję 
z instancjami partyjnymi i służbami spe-
cjalnymi, w tym z urzędami bezpieczeń-
stwa. Relacje te wymagają dodatkowych 
badań z wykorzystaniem materiałów prze-
kazanych do zasobów Instytutu Pamięci 
Narodowej.

Czasowy koniec niezawisłości
W listopadzie 1952 r. miejsce Najwyższej 
Izby Kontroli zajęło Ministerstwo Kontroli 
Państwowej i tym samym zrezygnowano 
z utrzymania zasady niezawisłości tej insty-
tucji od administracji rządowej. Na pierw-
szych naradach w Białymstoku zwrócono 
uwagę przede wszystkim na słabe punkty 
w poprzednio funkcjonującym systemie, 
co mogło służyć pośrednio uzasadnieniu 
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zmian „na górze”. Do najważniejszych 
uchybień zaliczono: nieznajomość terenu 
przez inspektorów, „braki na odcinku wy-
robienia politycznego i pełnej znajomości 
nauki marksizmu-leninizmu” oraz w za-
kresie wiadomości fachowych (za mało 
była wykorzystywana biblioteka), nie-
wykorzeniony do końca indywidualizm, 
niedostatek krytyki i samokrytyki, niena-
leżyte opracowywanie wniosków pokon-
trolnych, nieterminowy spływ odpowiedzi 
na nie i w ogóle za małe zainteresowanie re-
akcją jednostek kontrolowanych na wskaza-
ne uchybienia. Ostrość spojrzenia kierow-
nictwa i jego zapał do doskonalenia pracy 
był tak duży, że nawet wytknięto w trakcie 
narad niszczenie posadzki przez pracow-
ników „przez zaciąganie obcasami gumo-
wych kaloszy”.

W trosce o lepszą jakość pracy A. Kona-
szyc wygłosił 28 lutego 1953 r. (na kilka 
dni przed śmiercią generalissimusa) refe-
rat „Towarzysz Stalin – twórca i organiza-
tor socjalistycznej kontroli państwowej”. 
Od kwietnia tego roku właśnie A. Kona szyc 
przejął obowiązki kierownika terenowej 
Grupy Kontroli Państwowej w Białym-
stoku i zaczęto przygotowywać inspek-
torów do sprawdzania wyników pracy 
w działach: przemysł lekki, przemysł 
drobny i spółdzielczość pracy, rolnictwo 
i spółdzielczość wiejska, przemysł mięsny 
i mleczarstwo, leśnictwo, skup, magazy-
nowanie i przetwórstwo zbożowe, skup 
i kontraktacja, finanse, obrót terenowy.

Już w sierpniu 1953 r. odnotowano po-
prawę, choć wciąż – zdaniem kierownika 

6 APB, Pełnomocnik Ministerstwa Kontroli Państwowej, syg. 7.

GKP – zbyt rzadko wskazywano w proto-
kołach osoby winne dostrzeżonych podczas 
kontroli zaniedbań i przyczyny istniejących 
niedostatków. Kontrole upodabniały się 
wówczas do śledztw, preferowano śmiałe 
i szybkie decyzje. Przyjęto więc jako zasadę 
wspólne omawianie protokołów pokon-
trolnych oraz zintensyfikowano szkole-
nie ideologiczne w ramach uzupełniania 
wiedzy partyjnej. Analizowano m.in. ar-
tykuły z prasy, w tym tekst: „Kontrola 
orężem w walce o realizację planów i do-
skonalenie planowania”. Postanowiono za-
cieśnić współpracę z egzekutywą PZPR 
i Prezydium WRN oraz wzmóc wewnętrz-
ną dyscyplinę6. 

Na Białostocczyźnie bardziej rygory-
stycznie niż w innych województwach 
realizowano partyjną politykę kadrową, 
odsunięto od wpływu na władzę środo-
wisko „starej” inteligencji polskiej, ślepo 
naśladowano rozwiązania z Kraju Rad i pre-
zentowano przekonanie, że należy unikać 
wszelkich nowinek.

W 1954 r. skoncentrowano uwagę mię-
dzy innymi na wystąpieniach do zakła-
dów pracy, wysyłanych w terminie 15 dni 
od zakończenia kontroli, kierowanych 
również do odnośnych zarządów central-
nych. Prowadzono nadal własne szkolenia, 
na przykład w maju tego roku na temat: 
„Organizacja i działania służby dyspozy-
torskiej”, która powinna dążyć do polep-
szenia wyników produkcyjnych, poprawy 
koordynacji pracy jednostek, kontrolowa-
nia na bieżąco stopnia wykonywania pla-
nów. Wiele obiecywano sobie po naradzie 
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zorganizowanej w Ministerstwie Kontroli 
Państwowej 29 października 1955 r. 
Omawiano na niej postulat nawiązania 
bliższej współpracy przez wszystkie służ-
by i jednostki prowadzące kontrolę w wo-
jewództwie białostockim. Takie zadanie 
otrzymał powołany 1 sierpnia 1955 r. 
pełnomocnik Ministerstwa Kontroli 
Państwowej, którym  został Antoni 
Konaszyc. Ustalono, że co kwartał będą 
odbywały się narady podsumowujące wy-
niki pracy kontrolerów i oceniające stoso-
wane metody7.

Zmiany popaździernikowe
W wyniku zmian popaździernikowych 
1956 r. Najwyższa Izba Kontroli uzy-
skała ponownie byt samodzielny, wy-
szła ze składu rządu, podlegała jedynie 
Sejmowi. Ta istotna zmiana konstytu-
cyjna nie od razu zaznaczała się jednak 
na Białostocczyźnie, gdzie dyktat partyjny 
był wyraźniejszy, a stare nawyki trwalsze. 
W 1958 r. Delegatura NIK w Białymstoku 
przeprowadziła m.in. kontrole w zakła-
dach przemysłu terenowego, wymieniając 
wśród nieprawidłowości: zbyt wysokie 
premie, zły nadzór na budowach, malwer-
sacje przy skupie. Tropiono przekraczanie 
dyscypliny budżetowej i finansowej, wpi-
sywanie fikcyjnych osobodni i złe rozlicza-
nie delegacji, niewłaściwe stosowanie zni-
żek podatkowych oraz popijanie alkoholu 
w pracy. Tematami zawsze aktualnymi po-
zostawały: braki w zaopatrzeniu sklepów 
przy jednocześnie rosnących zapasach ma-
gazynowych, niskie plony i marnotrawstwo 

7 APB, Pełnomocnik..., syg. 3. Tam i zarys zmian organizacyjnych.

w PGR-ach, opóźnienia w budownictwie. 
W całym roku wysłano 122 wystąpienia 
pokontrolne, nie uzyskując na 20 z nich 
odpowiedzi w regulaminowym terminie.

Trudno dziś ustalić, na ile poszczególni 
kontrolerzy wierzyli w moc tych zapisów, 
w możliwość poprawy sytuacji bez zasad-
niczych zmian systemowych. Jeśli nawet 
mieli tego typu wątpliwości, to na pewno 
nie ujawniali ich oficjalnie. Starano się 
przekonać obywateli, że im więcej kon-
troli, tym będzie się żyło lepiej. W 1959 r. 
z dumą podkreślano w sprawozdaniach sła-
nych do centrali warszawskiej, że kontrole 
NIK zaowocowały w woj. białostockim wy-
daniem aż 139 zarządzeń wprowadzających 
zmiany organizacyjne. Wyniki tych kon-
troli przekazywano instancjom partyjnym 
i radom narodowym, zarządom i zjedno-
czeniom, poszczególnym zakładom pracy. 
Starannie – co nie znaczy, że zgodnie z praw-
dą – wyliczano efekty finansowe uzyskane 
w wyniku pracy kontrolerów. Największą 
pozycję w tym wykazie stanowiły zabloko-
wane kredyty w zakładach marnotrawiących 
pozyskiwane w ten sposób środki finansowe. 
Ponadto wskazywano na: udaremnienie nie-
celowych wypłat oraz wniesienie powództw 
cywilnych do sądów w celu odzyskania już 
wypłaconych kwot, spowodowanie oszczęd-
ności w kosztach, zwiększenie należności 
podatkowych.

Na wniosek NIK zorganizowano specjal-
ne ekipy kontrolne, które badały w gro-
madzkich radach narodowych zaległości 
w obowiązkowych dostawach żywno-
ści, co z kolei spowodowało wystawienie 
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2138 wniosków karnych do kolegiów 
orzekających, cofnięcie 203 ulg i umo-
rzeń na 45 ton „masy mięsno-tłuszczo-
wej” oraz zastosowanie 150 sankcji służ-
bowych, w tym 36 wobec dyrektorów 
i ich zastępców. To wszystko miało rów-
nież wymiar propagandowy, służyło wska-
zaniu „wrogów” winnych powstawaniu 
kolejek w sklepach spożywczych8. 

Podobnie jak inne instytucje w owym cza-
sie, także białostocka delegatura chciała wy-
kazać się szybkimi i efektownymi sukcesa-
mi. Na przykład w 1960 r. w stolicy woje-
wództwa w Miejskich Zakładach Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, przeprowadzo-
no kontrolę przebiegu i efektów remontów 
kapitalnych. Stwierdzono przy tej okazji, 
że zakłady te nie współpracowały w ogóle 
z komitetami blokowymi, nie wykorzystały 
zapału społeczników. W tej sytuacji inspek-
torzy sami zwoływali zebrania lokatorów 
i sporządzali ankiety, a tym samym zade-
monstrowali obywatelską postawę.

Z kolei w sprawozdaniu za 1961 r. z sa-
tysfakcją opisano przebieg narady kon-
trolnej w zakładzie w Bielsku Podlaskim. 
Tamtejsi pracownicy dopiero wówczas 
„zrozumieli, w jakim stopniu nie wywią-
zali się ze swych obowiązków i w następ-
stwie wysunęli szereg konstruktywnych 
wniosków zmierzających do usunięcia 
zaniedbań. Narada ta posłużyła obecnym 
na niej Przewodniczącemu Prezydium 
PRN i Sekretarzowi KP PZPR do peł-
nego, po raz pierwszy, zapoznania się 
z sytuacją kontrolowanego przedsię-
biorstwa”9.

8 APB, Delegatura..., syg. 1/2 (1958), 2/2 (1959).
9 APB, Delegatura..., syg. 3/2 (1960), 4/1-2 (1961). Były to obszerne sprawozdania kwartalne.

Wewnętrzne narady odbywały się 
co miesiąc. Białostoccy inspektorzy oma-
wiali na nich przebieg kontroli i plany 
pracy na następny miesiąc. Informowano 
także o wytycznych Kolegium NIK na ko-
lejne kwartały, uchwałach Rady Ministrów, 
ustaleniach zapadających na posiedzeniach 
Plenum KC PZPR. W 1961 r. między in-
nymi zaprezentowano wnioski z kon-
troli zwalczania alkoholizmu (problem 
ten „nie jest dotychczas należycie rozwią-
zany”) oraz kontroli przeprowadzonych 
w klubach sportowych, szkolnictwie za-
wodowym i dotyczących zaopatrzenia lud-
ności w wodę (przecieki!). Niektóre usta-
lenia przekazywano do miejscowej prasy, 
ta chłostała winnych zaniedbań, najchęt-
niej tych wykrytych w małych zakładach 
terenowych, pozbawionych ustosunko-
wanych protektorów. Ulubionymi wąt-
kami-hasłami stały się: „niedostateczne 
pilnowanie majątku społecznego”, brak 
„należytej kontroli wykonywanych robót”, 
„szukanie rezerw w gospodarce”, „zwięk-
szanie produkcji rolnej i zapewnienie 
warunków ku temu”. Zalecano wytrwa-
łe tropienie marnotrawstwa. Pojawił się 
znamienny apel, aby „ludzie występujący 
przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom 
nie czuli się osamotnieni w tej walce, lecz 
czuli za sobą poparcie całej załogi”.

Niezbyt przekonywająco w tym kontek-
ście brzmiała ocena z 1964 r., że „zainte-
resowanie aktywu, zakładów i organów 
społecznych naradami pokontrolnymi 
stale wzrasta”. Podkreślano w oficjal-
nych sprawozdaniach pożytki (rzekome?) 
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płynące ze współpracy z zespołem posel-
skim, Wojewódzką Komisją Planowania 
Gospodarczego, radnymi wszystkich 
szczebli, aktywem partyjnym. Należało 
natomiast – zdaniem kierownictwa biało-
stockiej delegatury – w większym stopniu 
inicjować kontrole społeczne (w 1966 r. 
przy badaniu zaopatrzenia sklepów wiej-
skich w artykuły spożywcze spośród 175 
kontroli aż 140 wykonali członkowie związ-
ków zawodowych) i zgłaszać więcej wnio-
sków do centralnego planu NIK.

Postulowano ponadto, aby duże kon-
trole poprzedzać rozpoznawczymi, pod-
nieść wiedzę ekonomiczną kontrolerów, 
wymieniać doświadczenia w skali całego 
kraju. Doniosłość tych wysiłków miało 
podkreślać nie tylko zwiększanie liczby 
kontrolowanych jednostek (około 250 rocz-
nie w 1964 r.), ale także proponowanych 
sankcji służbowych (wobec niemal 100 
osób w 1964 r.) i wystąpień do prokura-
tury oraz MO10.

Pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia kon-
trole miały w zamyśle inicjatorów wpływać 
na zmianę pogarszającego się wizerunku 
władzy, w większym stopniu obejmować 
„sprawy ludzkie”. Przykładem mogą być 
tematy: wdrażanie reformy szkolnej, zbio-
rowe żywienie (weryfikacja kierowników 
zakładów gastronomicznych), eksploata-
cja budynków mieszkalnych (zaostrzenie 
kontroli przy odbiorze nowych obiektów), 
usługi, jakość towarów i sprzętów niezbęd-
nych w gospodarstwach domowych. 

10 APB, Delegatura..., syg. 4/2 (1961), 7/4 (1964), 9/3 i 9/9 (1966). Wnioski z narad formułował przewod-
niczący delegatury. W�obronie�każdej�złotówki, „Gazeta Białostocka” nr 44 z 21.2.1962; masz. artykułu 
do „Kontroli Partyjnej” (1964).

11 APB, Delegatura..., syg. 11/8-9 (1968), 12/7 (1969).

Prowadzono również tak zwane kontrole 
doraźne. Coraz bardziej imponująco wy-
glądała statystyka. Na przykład w 1968 r., 
w wyniku reakcji na wnioski pokontrolne, 
prezydia rad narodowych różnych szczebli 
przyjęły 14 uchwał, wydano łącznie 107 za-
rządzeń, przesłano 9 informacji zespołowi 
poselskiemu, przedstawiciele delegatury 
białostockiej wzięli udział w 49 sesjach rad 
i posiedzeniach prezydiów, organizowano 
narady, współdziałano z organami ściga-
nia i „siłami społecznymi”. Do opasłych 
tekstów dodawano długie tabele, kwitła 
biurokracja, czas przeznaczony na opisy-
wanie kontroli wydłużał się w stosunku 
do czasu ich trwania11.

Ciekawym materiałem są skargi napły-
wające do delegatury. Najczęściej dotyczyły 
one: przydziału mieszkań i wszelkich innych 
dóbr, pracy personelu sklepowego i magazy-
nierów, wymiaru podatków i obrotu ziemią, 
nieporządków w PGR-ach, przewlekłych 
procedur urzędniczych, wykorzystywa-
nia majątku służbowego do celów prywat-
nych, wadliwości towarów i źle wykona-
nych usług, podejrzeń o branie łapówek 
i o niewiadome źródła dochodów, pijaństwa 
i występków moralnych. Były i przypadki 
ekscytujące, jak np. oskarżenie o wyłudze-
nie kilkunastu tysięcy złotych za obietnicę 
ułatwienia nabycia fortepianu dla Orkiestry 
Symfonicznej w Białymstoku.

Skargi w większości napływały od ano-
nimowych nadawców („nie podpisuję się 
ze względów osobistych”), sąsiadów, 
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pracowników tej samej jednostki. NIK 
przekazywała je do odpowiednich insty-
tucji i organów, te przeprowadzały wni-
kliwe śledztwa i nadsyłały niekiedy bar-
dzo obszerne wyjaśnienia12. Wyczuwa się 
w tych odpowiedziach obawy przed oskar-
żeniem wezwanych do kontroli o lekcewa-
żącą postawę, więc wnioski formowano 
często na wyrost, zapowiadano natych-
miastowe zmiany, ale niewykluczone, 
że to było w części działanie tylko pozorne.

Zmiany  
na kierowniczych stanowiskach
W listopadzie 1967 r. przewodniczą-
cy białostockiej delegatury NIK Antoni 
Konaszyc został przeniesiony do Warszawy 
na stanowisko dyrektora Zespołu Pracy, 
Spraw Socjalnych i Zdrowia. W związ-
ku z tym 13 listopada 1967 r. odbyło się 
spotkanie z udziałem m.in. I sekretarza 
KW PZPR i przewodniczącego PWRN. 
Zgodnie podkreślano zasługi ustępujące-
go szefa, jego umiejętności organizowania 
pracy kolektywu, aktywność polityczną 
i społeczną, zainteresowanie warunka-
mi pracy podwładnych (np. ich problem 
mieszkaniowy został „w zasadzie” rozwią-
zany, a stosunki międzyludzkie postawione 
„na właściwej platformie”). A. Konaszyc 
akcentował szczególnie „odpowiedni kli-
mat” współpracy z instancjami partyjnymi, 
prezydiami rad narodowych, prokuraturą 
i milicją. Jednak I sekretarz KW PZPR 
skorzystał z okazji, by zachęcić nowe 

12 APB, Delegatura..., syg. 6/4 (1963) – zdarzyła się nawet oszukańcza sprzedaż zegarka; 8/5 (1965), 10/5 (1967) 
– nielegalny skup raków; 8/1-9 (1965) – sąsiedzi chcieli wiedzieć, ile zarabia kierownik sklepu elektrycznego.

13 ANIK, syg. 147/669. Protokół z zebrania pracowników Delegatury NIK odbytego 13.12.1967.
14 ANIK, tamże. Skarga kończy się zdaniem: „Pisma nie podpisuję, ponieważ zależy mi na pracy, a sytuacji 

istniejącej nie można dłużej tolerować, kiedy jednostka z legitymacją partyjną podrywa jej autorytet”.

kierownictwo białostockie do większe-
go zainteresowania się „specjalnymi pro-
blemami województwa”. W tej koncepcji 
kontrole miałyby umożliwiać „stłumienia 
zła w zarodku”, zawrócenie błądzących 
ze złej drogi. Dlatego też słuszne byłoby 
„ściślejsze skoordynowanie pracy organów 
kontroli, rewizji i inspekcji”13.

Nowym przewodniczącym Delegatury 
NIK w Białymstoku został Zenon Berner. 
Wraz z objęciem stanowiska I sekretarza 
KC PZPR przez Edwarda Gierka powia-
ło znów optymizmem i sprawy publiczne 
„przyspieszyły”. 

W Delegaturze NIK w Białymstoku 
jeszcze bardziej poprawiono statystyki. 
W 1970 r. kontrole odbyły się w 103 jed-
nostkach i sporządzono 717 wystąpień 
(629 w 1969 r.). Niespo dziewanie jednak 
dla osób postronnych w sierpniu 1971 r. 
na ręce E. Gierka i prezesa NIK Mieczysława 
Moczara wpłynęła skarga na szefa delegatury. 
Jej autorem był starszy inspektor Delegatury 
NIK w Białymstoku, zaufany człowiek szefa. 
Następstwem były kontrole w Delegaturze 
NIK w Białym stoku i te wypadły „ogólnie ne-
gatywnie”. Na przykład „uchybienia w przed-
miocie dokumentowania ustaleń stwierdzo-
no w 50% kontrolowanych protokółów...”, 
za dużo było w nich ogólników, a za mało 
wniosków, w tym personalnych. Nakazano 
więc rozszerzyć pomoc i konsultacje dla in-
spektorów, przeprowadzać bardziej wnikli-
wie analizy materiałów z kontroli, ustalać 
przyczyny i winnych uchybień14.
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Zarzuty przeciw Z. Bernerowi zostały 
potwierdzone przez Wojewódzką Komisję 
Kontroli Partyjnej i Sekretariat KW PZPR 
miał mu powierzyć inne „odpowiednie 
zajęcie”. Przez dwa miesiące 1972 r. obo-
wiązki przewodniczącego delegatury pełnił 
Jerzy Kirmuć (był zastępcą od czerwca 
1960 r. do czerwca 1979 r.), a nowym został 
Aleksander Młodzianowski, wśród szefów 
białostockiej delegatury, pierwszy uro-
dzony w tym województwie. W opinii 
(1976 r.) napisano, że miał dobre przygoto-
wanie zawodowe, był wnikliwy, sumienny 
i pryncypialny w ocenach wyników kon-
troli. Dotrwał w służbie NIK do przejścia 
na emeryturę w 1990 r.15

W 1972 r. w Białymstoku nastąpiła też 
zmiana na stanowisku I sekretarza KW PZPR. 
Towarzysz Zdzisław Kurowski zainicjował 
białostockie przyspieszenie i „przewietrze-
nie” województwa, i cenił osoby o wysokich 
kwalifikacjach, osłabły natomiast wpływy 
zasłużonych towarzyszy z przeszłością rewo-
lucyjną. Z większą energią wzięli się do pracy 
także kontrolerzy NIK, bo w 1974 r. prowa-
dzono 37 kontroli w 256 jednostkach, spo-
rządzono aż 1685 wystąpień pokontrolnych 
i zorganizowano 115 narad oraz wyciągnięto 
konsekwencje służbowe wobec 149 osób. 
W stosunku do 1973 r. było to niemal podwo-
jenie wskaźników statystycznych, a ponadto 
pochwalono się dużą aktywnością pracow-
ników, ich uczestnictwem w pracach spo-
łeczno-politycznych, w komisjach i zespo-
łach poselskich. 

W kontrolach tematem wiodącym była 
efektywność działań w myśl obowiązu- 

15 ANIK, syg. 247/392. 
16 APB, Delegatura..., syg. 17/2 (1974), 18/3 (1975).

jącego hasła, że „Polak potrafi”. W uwagach 
do sprawozdania wojewody z wykonania 
planu gospodarczego i budżetu tereno-
wego napisano, że „niezbędne jest jeszcze 
aktywniejsze wykorzystanie istniejących 
rezerw oraz intensyfikacja wszystkich sła-
bych ogniw życia społeczno-gospodarcze-
go”. Powtarzały się nakazy: mobilizacji sił 
i środków, zwielokrotnienia wysiłków, za-
pewnienia dalszej poprawy, podjęcia sku-
tecznych środków, wzmocnienia kontro-
li wewnętrznej, doskonalenia pracy itp. 
Ta nowomowa wciskała się łatwo do do-
kumentów NIK16.

Obficie napływały skargi, co niektórzy 
tłumaczyli wzrostem zaufania do kontroli 
państwowej, a inni „potanieniem odwa-
gi”. Ponad połowa skarg analizowanych 
przez delegaturę białostocką miała charak-
ter anonimów, co trzeci z nich znajdował 
potwierdzenie w wyniku kontroli. Za za-
sadne uznawano około 50% wszystkich 
napływających skarg. W 1973 r. najwięcej 
zażaleń dotyczyło gospodarki komunal-
nej, obsługi rolników, pracy administra-
cji szkolnej, handlu i usług oraz „stosun-
ków międzyludzkich”. W 1975 r. wzrosła 
liczba narzekań na obsługę w sklepach, 
protekcje przy przyjmowaniu do przed-
szkoli, uchybienia budowlane, niewła-
ściwe wykorzystywanie samochodów 
służbowych, picie alkoholu w pracy, or-
dynarne zachowanie personelu nadzor-
czego. Charakterystycznie brzmiał po-
czątek jednej ze skarg: „W związku z tym, 
że w Polsce ludzie powinni wszyscy mieć 
takie same prawa, a jest inaczej, chcemy 
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Was powiadomić i prosić o zajęcie się spra-
wą, o której piszemy”17.

Urząd kontroli zamiast delegatury
Entuzjazm osłabł w drugiej połowie lat sie-
demdziesiątych, a w 1976 r. Najwyższa Izba 
Kontroli została ponownie przekształcona 
w organ administracji, zmalał jej prestiż. 
W Białymstoku powstał Okręgowy Urząd 
Kontroli NIK obejmujący województwa: 
białostockie, bialskopodlaskie i łomżyń-
skie, a po korekcie w grudniu 1980 r. wo-
jewództwa: białostockie, łomżyńskie i su-
walskie. Był to też pierwszy rok wdraża-
nia nowego podziału kraju, co oznaczało 
de facto rozproszenie sił, konieczność 
uzgadniania działań kontrolnych z więk-
szą liczbą komitetów partyjnych i urzędów 
wojewódzkich. Odpadł szczebel powiato-
wy, do którego zdołano się przyzwyczaić, 
a gminy wolno wchodziły w przypisaną 
im rolę, stąd też częste były skargi na na-
czelników tych najniższych jednostek. 
Przybywało wciąż skarg, w tym spowo-
dowanych silniejszym rozwarstwieniem 
społeczeństwa, co budziło zazdrość sąsia-
dów w mniejszym stopniu korzystających 
z prosperity wywołanej w dużej mierze 
kredytami zagranicznymi. Im bliżej końca 
lat siedemdziesiątych, tym częściej na-
kazywano kontrolować hodowlę trzody 
chlewnej i produkcję żywca oraz „ochronę 
własności społecznej przed nadużyciami, 
marnotrawstwem i niegospodarnością”. 
Powracano do problemu skuteczności 
działań kontrolnych. Jeśli w kontrolach 

17 APB, Delegatura..., syg. 16/7 (1973), 18/4 (1975). „Podpisać się nie możemy, bo jeden z nas już się raz 
podpisał i po trzydziestu latach pracy w służbie zdrowia został zwolniony...”.

18 APB, Delegatura..., syg. 18/8 (1975), 20/3 (1977), 21/6 (1978).

napotykano poważne problemy, to z re-
guły postulowano powoływanie komisji 
z obowiązkowym udziałem czynników: 
społecznego, zawodowego i politycznego18.

Izba odzyskuje niezależność
Wydarzenia 1980  r. przyczyniły się 
także do zmiany ustawowej, Najwyższa 
Izba Kontroli odzyskała znów niezależ-
ność od administracji rządowej i miała 
od tej pory wzmacniać funkcje kontrol-
ne Sejmu. W grudniu tego roku dyrektor 
delegatury białostockiej A. Młodzianowski 
udzielił obszernych wyjaśnień czytelnikom 
„Gazety Współczesnej”. Wyraził radość 
z powodu postawienia „na obowiązek sku-
tecznego wykorzystania wyników kon-
troli”. Bardzo dobrze ocenił działalność 
kierowanej przez siebie instytucji w mi-
nionych latach, włączając w tę opinię ru-
tynowe slogany o realizacji zadań społecz-
no-gospodarczych, dążeniu do usunięcia 
nieprawidłowości. Na pewno sytuacja 
skłaniała do zwiększenia liczby kontroli 
(w ciągu trzech kwartałów 1980 r. – 34 te-
maty w 212 jednostkach). Nowością stało 
się stwierdzenie, iż wiele niekorzystnych 
zjawisk powstało z winy władz central-
nych. Dyrektor podał jednak tylko dobrze 
znane przykłady, o których często pisali już 
dziennikarze: zmniejszająca się produk-
cja materiałów budowlanych, zła jakość 
stolarki i w ogóle mieszkań, zaniedbania 
w pracy PGR i SKR, itp. Szczególną uwagę 
zwrócił na gospodarkę materiałami pędny-
mi i akumulatorami, o czym też przecież 
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wszyscy wiedzieli. W ciągu tych ostat-
nich 9 miesięcy nałożono kary pieniężne 
na 40 osób, wobec 44 wystąpiono o zasto-
sowanie kar dyscyplinarnych. Skuteczniejsi 
w tym względzie okazali się sami pracow-
nicy zakładów, wywożąc na taczkach skom-
promitowanych dyrektorów i głównych 
księgowych. Autor wywiadu przyznał, 
że wyniki kontroli NIK nie były należy-
cie wykorzystywane przez władze cen-
tralne i wojewódzkie. Nowością stały się 
ograniczone do kilku jednostek „badania 
problemów wysuniętych przez załogi za-
kładów i przedsiębiorstw w czasie straj-
ków...” Artykuł kończył się intrygującym 
wątkiem – dyrektor Młodzianowski zapo-
wiedział kontrolę „domków jednorodzin-
nych zbudowanych poza gospodarstwa-
mi rolniczymi oraz domów letniskowych” 
oraz stwierdził, że wierzy „w obiektywną 
i życzliwą pomoc społeczeństwa w procesie 
kontroli i ustalania obiektywnej prawdy”. 
Znamienne było to dwukrotne powtórze-
nie postulatu obiektywizmu19.

Wprowadzenie stanu wojennego
Wprowadzenie stanu wojennego zdezor-
ganizowało w pewnym stopniu działal-
ność białostockiej delegatury. Uzdrowić 
sytuację mieli wszechobecni komisarze 
wojskowi, wzrosła nieufność władz do tak 
zwanego czynnika społecznego, a z dru-
giej strony rodacy demonstrowali wro-
gość lub obojętność wobec rządzących. 
Przyznać trzeba, że odsunięto od wpływów 
przynajmniej część „betonu” partyjnego. 
Przy awansach w delegaturze białostockiej 

19 APB, Delegatura..., syg. 23/2 (1980), 24/1 (1981), 25/1 (1982).�Podstawowa�sprawa�–�skuteczność�kon-
troli, „Gazeta Współczesna” nr 266 z 10.12.1980.

nie zważano na doświadczenia wojenne 
i okupacyjne, nie preferowano pochodzenia 
robotniczego (Bogumił Sawicki, zastępca 
dyrektora od marca 1982 r. do listopada 
1983 r., był synem nauczyciela), kursów 
i studiów partyjnych (standardem stało się 
wyższe wykształcenie na uczelni cywil-
nej). Niektórzy z tych nowych mieli jednak 
za sobą – jak i ich poprzednicy – doświad-
czenie w pracy partyjnej, w strukturach 
administracji terenowej i w dużych za-
kładach. Wszyscy „nowi” specjalizowa-
li się w wybranych działach gospodarki, 
uchodzili za wysoce zdyscyplinowanych, 
dociekliwych, obiektywnych, pracowi-
tych, umiejących ułożyć sobie współpracę 
z podwładnymi i władzami zwierzchnimi, 
wyrobionych politycznie, bezkompromi-
sowych.

W pierwszej połowie lat osiemdziesią-
tych białostoccy pracownicy NIK prze-
prowadzali około 40 kontroli rocznie, 
z tego 30 zgodnie z planem centralnym, 
a pozostałe były reakcją na sygnały otrzy-
mywane z KW PZPR i Prezydium PRN 
oraz na listy i skargi obywateli. Oprócz 
protokołów pokontrolnych sporządzano 
odrębne analizy, uwagi i spostrzeżenia. 
Zgodnie z oczekiwaniami władz, coraz 
częściej zestawiano imienne listy osób 
odpowiedzialnych za stwierdzone niepra-
widłowości. W sumie w latach 1981–1983 
i trzech kwartałach 1984 r. zastosowano 
659 sankcji służbowych, 54 osoby zwol-
niono z pracy, w tym 23 z kadry kierow-
niczej. Do organów ścigania w latach 
1980–1983 przesłano 22 doniesienia, 
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głównie po kontrolach przedsiębiorstw 
i instytucji rolniczych. Zarzucano w nich 
kadrze kierowniczej przekroczenie lub nie-
dopełnienie obowiązków służbowych, po-
świadczenie nieprawdy, przestępstwa go-
spodarcze, ale większość wniosków została 
umorzona ze względu na niską szkodliwość 
czynu. W tych samych latach prokuraturę 
zobligowano do wszczęcia postępowania 
przygotowawczego wobec 43 osób, ko-
misje kontroli partyjnej zainteresowano 
postawą 64 towarzyszy, a do jednostek 
nadrzędnych przesłano wnioski o za-
stosowanie sankcji służbowych wobec 
93 osób. Znów postulowano rozszerze-
nie kontroli społecznych, pojawiła się kon-
cepcja Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej 
(IRCh-a). Dyrektor A. Młodzianowski 
pisał o pełnej współpracy z instancjami 
PZPR i coraz lepszych kontaktach z ZSL 
i SD. Jednak i tak konkluzja dziennikarza 
brzmiała: „najbardziej nawet intensyw-
na działalność NIK nie zastąpi kontroli 
wewnętrznej ani nadzoru służbowego...” 
Samorządność tak, „nieliczenie się z pra-
wem, jak też z zasadami sprawiedliwości 
społecznej” – nie20.

Odrębnym tematem była  działal-
ność Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. 
Na przykład w woj. łomżyńskim działa-
nia zmierzające do jej powołania prowa-
dzone były od początku 1985 r., a stan 
gotowości IRCh-a osiągnęła w czerwcu. 
Ustalono, że zespoły kontrolerów społecz-
nych będą pracować w 8 jednostkach pod-
stawowych, z siedzibą przy instancjach par-
tyjnych. Z wyłonionych 250 kandydatów 

20 APB, Delegatura..., syg. 26/1 i 26/50 (1983). B. Hryniewiecki: Nie�tylko�NIK, „Gazeta Współczesna” nr 286/1984.

stosowne rekomendacje PZPR, ZSL i SD 
uzyskały 224 osoby, formalnie potwierdzo-
ne uchwałą WRN. O skuteczność kontroli 
miał zadbać nowo utworzony, czteroosobo-
wy oddział wojewódzki NIK. „Robotniczo-
-chłopski trzon” stanowił 76% wszystkich 
224 kontrolerów, partyjni wypełnili nie-
mal połowę składu osobowego (49%), zet-
eselowcy – 13%, a członkowie SD – 5%. 
Zadbano także o udział kobiet (24%) i zor-
ganizowanej młodzieży (11%).

Przez 3 lata łomżyńska IRCh-a przepro-
wadziła 218 kontroli, głównie w placów-
kach handlu wewnętrznego. Zajmowano 
się – jak w całej Polsce – także rozdziałem 
mieszkań komunalnych i spółdzielczych, 
inwestycjami oświatowymi, skupem bu-
raków, obrotem papieru w handlu i zakła-
dach pracy, dystrybucją benzyny. W woj. 
białostockim do końca 1985 r. powołano 
aż 790 kontrolerów społecznych (robot-
nicy i chłopi – 67%, partyjni – 48%, kobie-
ty – 11%). Oceniano ich systematycznie, 
wyrażano zadowolenie, podziękowanie. 
W Suwałkach zebrano ekipę 435 kontrole-
rów społecznych (77% robotnicy i chłopi, 
partyjni – 54%, kobiety – 14%).

Wybrane wskaźniki i sprawozdania 
z działalności Inspekcji Robotniczo-  
-Chłopskiej skłaniają do wyciągnięcia 
wniosku, że była to akcja starannie wy-
reżyserowana, „dowartościowana” pro-
pagandowo, mająca na celu wychwycenie 
głównie indywidualnych przypadków ła-
mania obowiązujących praw, w praktyce 
często konfliktująca społeczności lokal-
ne. Narzucony Najwyższej Izbie Kontroli 
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patronat nad IRCh-ą spowodował zmiany 
organizacyjne w białostockiej delegaturze 
NIK oraz wzrost wskaźników statystycz-
nych, przybyło etatów (w tym od marca 
1985  r. 3 wicedyrektorów: Mikołaj 
Hapunik, Cecylia Jankowska, Tadeusz 
Zamaro). Zwiększyła się liczba kontroli, 
a także zebrań, wyjazdów itp. Na przy-
kład w latach 1985–1987 pracownicy oma-
wianej delegatury wzięli „udział łącznie 
w 229 ważniejszych konferencjach, posie-
dzeniach, naradach oraz innych istotnych 
i ważnych czynnościach”21. 

Białostocka delegatura w III RP
W działalności Delegatury w  latach 
1989–2006 nastąpiło upodobnianie 
do wzorca typowego dla całej III Rzeczy-
pospolitej, do czego przyczyniły się: nowa 
ustawa o  Najwyższej Izbie Kontroli 
z 23 grudnia 1994 r., dynamiczne kierow-
nictwo centralne, wymiana pokoleniowa 
kadr. Opinie o białostockich kontrolerach 
kształtowały już głównie nie gremia par-
tyjne, a dziennikarze i samorządowcy. 

Sposób funkcjonowania Delegatury 
NIK w Białymstoku po 1989 roku22 ewo-
luował w zależności od zmieniających się 
przepisów prawa i wdrażanych reform 

21 APB, Inspekcja Robotniczo-Chłopska, syg. 1/2/05, 1/3/05, 2/1/05, 3/1/05. Przykładem może być skarga 
z gminy Czyże (woj. białostockie) na sprzedawczynię, która utajniła dostawę dwóch kotłów do gotowania 
bielizny, oraz na jej męża, który znajdując się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu używał „słów nie-
nadających się do powtórzenia”.

22 Historia Delegatury NIK w Białymstoku była już prezentowana na łamach „Kontroli Państwowej”, patrz.  
A. Cz. Dobroński, op. cit. oraz K. Gołębiewski: Po�przemianach, tamże, s. 192-194. W okresie międzywojen-
nym Najwyższa Izba Kontroli (do 1921 roku Najwyższa Izba Kontroli Państwa) nie dysponowała placówką 
w Białymstoku (Okręgową Izbą Kontroli), patrz: Spis�urzędów�i�instytucyj�państwowych�Rzeczypospolitej�
Polskiej, Poznań 1936, str. 7 (w zasobach Wielkopolskiej Biblioteki cyfrowej: www.wbc.poznan.pl).

23 Ustawa z 8.10.1980 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. nr 22 poz. 82, ze zm.).
24 Ustawa z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.).
25 Statuty nadane uchwałami Prezydium Sejmu z 17.12.1980 (z 5 zmianami z lat 1983, 1989, 1991 i 1992) 

i z 29.8.1995 (ze zmianą z 1996 r.) oraz zarządzeniami Marszałka Sejmu 12.9.2001 i z 26.8.2011. 

ustrojowych i administracyjnych. Do końca 
1998 roku terytorialny zakres jej działa-
nia obejmował województwa białostockie, 
łomżyńskie i suwalskie, a od 1999 roku 
obejmuje województwo podlaskie (obszar 
nieco mniejszy). Ulegały też zmianom za-
sady i tryb prowadzenia kontroli. W nowej 
rzeczywistości ustrojowej regulowały 
je przepisy rangi ustawowej: do 18 sierpnia 
1995 r. ustawa z 8 października 1980 r.23, 
a następnie ustawa z 23 grudnia 1994 r.24, 
istotnie zmieniona 2 czerwca 2012 r., a za-
rządzenia i pisma okólne Prezesa NIK 
co do zasady tylko precyzowały obowiązki 
kontrolerów. Szczegółowe zadania i kom-
petencje delegatury w strukturze NIK 
określały zaś kolejne statuty NIK25 i za-
rządzenia Prezesa NIK, jak też wytyczne 
dyrektora generalnego NIK. 

Rozszerzał się też zakres podawanych 
do wiadomości publicznej wyników kon-
troli, czyli głównego efektu pracy delegatury. 
Od 2007 roku wyniki wszystkich kontroli 
jednostkowych zamieszczane są na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Najwyższej 
Izby Kontroli. Zawiera on dane o 357 tema-
tach kontroli, w których realizacji uczest-
niczyła Delegatura NIK w Białymsto-
ku (począwszy od kontroli budżetowej 
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Pamiątkowe zdjęcie pracowników Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku, wicedyrektor Agata Ciupa (siedzi druga z prawej), 
wicedyrektor Robert Skwarko (stoi ósmy z prawej). Fot. Archiwum Delegatury NIK w Białymstoku
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za 2006 rok), w tym informacje o wyni-
kach kontroli, skróty prasowe, wystąpie-
nia pokontrolne, protokoły kontroli (tylko 
z 2007 roku)26. O wynikach wcześniejszych 
kontroli jednostkowych informowani byli 
tylko kontrolowani, natomiast obywate-
le otrzymywali jedynie zbiorcze informa-
cje, dotyczące zwykle kontroli ogólnokra-
jowych, nie zaś lokalnych lub doraźnych. 
Od 2010 ro ku w delegaturze działa pełno-
mocnik ds. kontaktów z prasą, informujący 
dziennikarzy o ukazujących się informacjach 
o wynikach kontroli, w których uczestni-
czyła jednostka.

W latach 1996–2018 (objętych sprawoz-
dawczością w systemie Pilot) delegatu-
ra przeprowadziła łącznie 3801 kontroli 
jednostkowych w 916 tematach kontrol-
nych. Ich liczba w poszczególnych latach 
była zróżnicowana: w latach 1996–1999 
przeprowadzano średnio ok. 265 kontroli 
rocznie, a następnie zmalała do ok. 210 
w latach 2000–2003 i ok. 130 w latach 
2004–2017 (w 2018 r. – 105 kontroli). 
Zwiększone natężenie kont roli przed 2004 
rokiem wiązało się głównie z badaniem 
wdrażania reform ustrojowych państwa, 
zainicjowanych w 1999 roku oraz przy-
gotowań do wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Na potrzebę zintensyfiko-
wania kont roli państwowej w tym zakresie 
zwrócił uwagę Sejm w uchwale z 20 stycz-
nia 2000 roku27. Wpływ na spadek liczby 
kontroli miały zaś przekształcenia admi-
nistracji publicznej (mniejsza liczba wo-
jewództw, likwidacja części urzędów), 

26 Stan na 10.12.2018.
27 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20.1.2000 w sprawie wzmocnienia kontroli państwowej prowa-

dzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (M.P. nr 2 poz. 10).

jak też zmiany w sposobie planowania 
kontroli. 

Profil badań kontrolnych
Tematyka kontroli również ewoluowa-
ła: o ile w pierwszej połowie lat 90. XX 
wieku przeważały kontrole znacznego 
jeszcze sektora państwowego, dotyczą-
ce m.in. kondycji gospodarczej przed-
siębiorstw i spółek państwowych, to na-
stępnie istotnie wzrosła liczba kontro-
li sektora samorządowego, w związku 
ze zwiększeniem roli i zadań przypisanych 
samorządowi terytorialnemu. W latach 
1999–2003 dominowały kontrole reform 
i przekształceń ustrojowych i administra-
cyjnych oraz przygotowań do przystąpienia 
do Unii Europejskiej, jak też wykorzysta-
nia funduszy preakcesyjnych. Corocznie 
prowadzono kontrole budżetowe i około-
budżetowe, stosunkowo często sprawdza-
no również realizację zadań publicznych 
w zakresie oświaty, pomocy społecznej, 
ochrony zdrowia, planowania przestrzen-
nego, gospodarki odpadami czy ochrony 
zwierząt. Kontrolowano też przygotowanie 
do wykorzystania lub przyznawanie środ-
ków unijnych beneficjentom w kolejnych 
perspektywach finansowych 2004–2007, 
2007–2013 i 2014–2020. Zmieniało się 
zarazem rozłożenie akcentów kontroli. 
Po wejściu Polski do UE widoczna była ten-
dencja, aby badać raczej skuteczność wy-
konania zadań publicznych niż poprawność 
formalną działań organizacyjno-admini-
stracyjnych i gospodarki finansowej.
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Wśród realizowanych przez delegaturę 
kontroli w latach 1996–2018 dominowały 
tzw. kontrole centralne (głównie ogólno-
polskie), koordynowane przez inne jed-
nostki NIK (departamenty w Warszawie 
lub pozostałe delegatury). Również dele-
gatura w Białymstoku pełniła rolę koor-
dynatora w 77 kontrolach ogólnopolskich, 
przeprowadziła także 85 kontroli realizo-
wanych tylko na obszarze jej właściwości 
i obejmujących tematykę lokalną lub re-
gionalną. 

W kontrolach uczestniczyły w razie 
potrzeby inne wyspecjalizowane orga-
ny kontroli (pod kierownictwem NIK), 
jak np. inspektoraty nadzoru budowla-
nego, inspekcji weterynaryjnej, inspekcji 
drogowej, Państwowej Inspekcji Pracy. 

Przedstawiciele delegatury po wstąpie-
niu Polski do UE brali też udział jako obser-
watorzy w niektórych kontrolach, prowa-
dzonych na terenie Polski przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy.

Efektem kontroli, oprócz ustaleń pre-
zentowanych w informacjach o wynikach 
kontroli i wystąpieniach pokontrolnych 
(do czerwca 2012 r. także w protokołach 
kontroli), były także wnioski o zmianę obo-
wiązującego prawa (zamieszczane w infor-
macjach o wynikach kontroli). W latach 
2004–2017 sformułowano – po kontro-
lach koordynowanych przez delegaturę 
– 30 tzw. wniosków de lege ferenda, tj. pro-
pozycji zmian w przepisach. Część z nich 
była omawiana z udziałem przedstawi-
cieli delegatury na posiedzeniach właści-
wych komisji sejmowych, a zrealizowanych 

28 Kontrole P/95/202 i P/05/120 zaplanowane i zrealizowane przez delegaturę, obejmujące Białowieski Park 
Narodowy oraz trzy Nadleśnictwa (Białowieża, Browsk i Hajnówka) i pięć gmin z terenu Puszczy.

(uwzględnionych w prawodawstwie) zo-
stało sześć wniosków, w szczególności 
dotyczących: funkcjonowania Biuletynu 
Informacji Publicznej, jawności danych 
budżetowych, zasad finansowania i pro-
wadzenia badań naukowych, sprzyjających 
ich ukierunkowaniu na projekty możliwe 
do wykorzystania w gospodarce czy też po-
szerzenia katalogu zadań, obejmowanych 
gminnym programem opieki nad bezdom-
nymi zwierzętami oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt.

Głośne kontrole
Puszcza Białowieska

Kontrole wpływu działalności gospodar-
czej i inwestycji na stan ochrony środo-
wiska Puszczy Białowieskiej oraz wpły-
wu działalności gospodarczej na stan 
śro dowiska Puszczy Białowieskiej28 
delegatura przeprowadziła równole-
gle z Komitetem Kontroli Państwowej 
Re pu bliki Białorusi (kontrolującym in-
stytucje białoruskie), przy czym kon-
trola z 1995 r. była pierwszą od wielu 
lat podejmowaną przez NIK kontro-
lą międzynarodową. Obie kontrole 
wykazały brak współpracy ze służ-
bami Republiki Białorusi, odpowie-
dzialnymi za gospodarkę i ochronę 
przyrody białoruskiej części Puszczy 
Białowieskiej, jak też brak wspólnych 
polsko-białoruskich programów na-
ukowo-badawczych, warunkujących 
wdrożenie jednolitej na terenie całej 
puszczy gospodarki leśnej i ochronnej. 
Prowadzona jest po obu stronach granicy 
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odmiennymi metodami (z doniesień 
prasowych wynika, że jest tak nadal). 

W szczególności po stronie białoruskiej 
Park Narodowy Białowieżskaja Puszcza 
obejmuje cały obszar puszczy, zaś po stro-
nie polskiej Białowieski Park Narodowy 
obejmuje ok. 1/6 obszaru polskiej części 
puszczy, a reszta pozostaje w zarządzie 
trzech nadleśnictw. 

W ocenie NIK w latach 1995–2005 na-
stępowała sukcesywna, choć zbyt powolna 
poprawa działalności w zakresie gospodarki 
leśnej i łowieckiej oraz wykonania zadań 
ochronnych. Negatywnie oceniono niezre-
alizowanie przez Ministerstwo Środowiska 

29 Kontrola P/13/135 koordynowana przez Delegaturę (przeprowadzona w Ministerstwie Środowiska, Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Nadleśnictwach Białowieża, Browsk i Hajnówka).

głównego wniosku z kontroli P/95/202, 
tj. powołania zespołu naukowców i prakty-
ków leśników, który opracowałby kierunki 
działań służących prowadzeniu jednoli-
tej gospodarki leśnej na terenie Puszczy 
Białowieskiej, jak również i to, że objęte 
ochroną obiekty nie miały zatwierdzo-
nych planów ochrony i jednolitych zasad 
ich sporządzania.

Z kontroli tworzenia i realizacji pla-
nów urządzenia lasu na terenie Puszczy 
Białowieskiej29 wynika, że podejmowa-
no działania dla wzmocnienia ochrony 
zasobów przyrodniczych Puszczy Biało-
wieskiej. Minister Środowiska zmniejszył 

Fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 D

el
eg

at
ur

y 
N

IK
 w

 B
ia

ły
m

st
ok

u

Kierownictwo Delegatury NIK w Białymstoku, od prawej: wicedyrektor Agata Ciupa, dyrektor  
Barbara Chilińska i wicedyrektor Robert Skwarko, grudzień 2018 r.
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od 2011 roku o 2/3 rozmiar pozyskania 
drewna w trzech nadleśnictwach z tere-
nu puszczy, a od października 2012 roku 
wyłączył z użytkowania część drzewo-
stanów i ograniczył intensywność po-
zyskania drewna. Ustalenia te (zawarte 
w planach urządzenia lasu wymienionych 
nadleśnictw na lata 2012–2021) były kom-
promisem między oczekiwaniami orga-
nizacji ekologicznych i innych użytkow-
ników lasu, w tym leśników, przedsię-
biorców i społeczności lokalnej. Jednak 
nie zapewniono ochrony wszystkim cen-
nym przyrodniczo drzewostanom Puszczy 
Białowieskiej, zwłaszcza ponadstuletnim, 

30 Kontrola ogólnopolska P/95/095 koordynowana przez Departament Zdrowia NIK.
31 Stwierdzono też takie przypadki w dwóch szpitalach w Warszawie.

w których na lata 2012–2021 zaplanowano 
zadania gospodarcze (cięcia przedrębne 
i rębne). Stwarza to zagrożenie wycinania 
najstarszych zasobów, wynikające nie tylko 
z nieprecyzyjnych i ogólnikowych zapi-
sów planów, ale też ze stanowiska Lasów 
Państwowych, że wskazówki gospodarcze 
tych planów mają charakter informacyjny, 
kierunkowy i że można je modyfikować. 
Objęte kontrolą nadleśnictwa w większo-
ści przypadków dbały o stan sanitarny 
drzewostanów Puszczy, przestrzegały po-
stanowień planów urządzenia lasu na lata 
2012–2021, a także – zgodnie z zaleceniami 
Ministra Środowiska – wyłączyły więk-
szość drzewostanów ponadstuletnich z za-
biegów gospodarczych. 

NIK zwróciła zarazem uwagę m.in. na 
brak rzetelnej komunikacji między resor-
tem środowiska a społeczeństwem, wyso-
ki koszt opracowania planów urządzenia 
lasów (ok. 4,5 mln zł) czy brak strategii 
lub innych dokumentów dotyczących pro-
wadzenia gospodarki leśnej na terenie całej 
Puszczy Białowieskiej.

Ochrona zdrowia

W czasie kontroli realizacji przez Mini stra 
Zdrowia i Opieki Społecznej oraz woje-
wodów zamówień publicznych w sferze 
ochrony zdrowia w 1995 r. i I półroczu 
1996 r.30 delegatura ujawniła niezgodne 
z prawem zaciągnięcie w 1995 r. przez pięć 
szpitali z Białegostoku i Sokółki31 zobo-
wiązań na zakup wysokospecjalistycznego 
sprzętu medycznego w kwocie 16,6 mln zł. 
Transakcje dokonane były mimo braku 
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Ryszard Walendzik, dyrektor białostockiej dele-
gatury w latach 2005–2009.
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środków na ten cel, a cena sprzętu określa-
na w fakturach znacznie przekraczała rze-
czywistą wartość. Zobowiązania wymie-
nionych szpitali z tego tytułu wraz z odset-
kami przekroczyły na koniec 1996 roku 
25 mln zł. Wierzytelności wobec szpitali 
dostawca odsprzedawał bankom, a ostatni 
z nabywców (głównie Bank Gdański S.A.) 
przedstawił je w urzędzie skarbowym 
w celu skompensowania zobowiązań 
podatkowych. Ustalenia te skutkowały 
odwołaniem dyrektorów wspomnianych 
szpitali i procesami karnymi wobec osób 
odpowiedzialnych za nadużycia. 

Ponadto, efektem kontroli było wpro-
wadzenie w  Ordynacji podatkowej 
przepisu ograniczającego możliwość 

32 Kontrola ogólnopolska P/99/062 koordynowana przez delegaturę.

kompensat podatkowych wierzytelno-
ściami wobec państwowych jednostek 
budżetowych. Sądy cywilne unieważniły 
zaś nielegalne transakcje nabycia apara-
tury medycznej.

Kontrola nabywania aparatury i mate-
riałów laboratoryjnych przez publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej32 wykazała zaś, 
że szpitale zawierały umowy darowizny, 
użyczenia, dzierżawy, najmu i leasingu 
aparatury laboratoryjnej, zobowiązując 
się jednocześnie – na ogół z pominię-
ciem przepisów o zamówieniach pu-
blicznych – do nabywania u dostawcy 
sprzętu lub we wskazanej przez niego 
firmie odczynników i materiałów dia-
gnostycznych w cenach nawet wielekroć 
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Dyrektor delegatury Barbara Chilińska w towarzystwie emerytowanych pracowników Eugeniusza  
Suliby (pierwszy z lewej) oraz Mikołaja Hapunika na wystawie z okazji 95-lecia NIK, Muzeum  
w Ratuszu w Białymstoku, luty 2014 r.
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wyższych od aktualnie oferowanych 
w cennikach lub płaconych przez jed-
nostki, które zakupiły aparaturę za go-
tówkę oraz do regulowania stosunkowo 
wysokiego czynszu najmu lub dzierżawy 
bądź do odpłatnego korzystania z innych 
świadczeń. 

Aparaturę laboratoryjną w większo-
ści (75% skontrolowanych jednostek) 
otrzymano jedynie pozornie nieodpłat-
nie, gdyż jej wartość, często zawyżona, 
wkalkulowana została w koszty świadczeń 
realizowanych przez dostawców. Za pozy-
skaną aparaturę szpitale zobowiązały się 
uiścić ponad 2,5 mln zł, tj. o ok. 0,9 mln zł 

33 Kontrola ogólnopolska P/01/139 koordynowana przez delegaturę.

więcej (o 59,3%) od jej wartości rynkowej 
(około 1,6 mln zł). 

Budowa supermarketów

Kontrola lokalizacji dużych obiektów han-
dlowych (super i hipermarketów)33 ujaw-
niła rażące naruszanie przepisów prawa 
materialnego i procedury administracyjnej 
przy wydawaniu decyzji w sprawie loka-
lizacji i budowy dużych obiektów han-
dlowych, liczne przypadki naruszenia in-
teresów konsumentów oraz niepłacenie 
przez podmioty prowadzące zagranicz-
ne sieci handlowe podatku dochodowego 
od osób prawnych.
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Przedstawiciele delegatury składają wieńce w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, 
Białystok 11 listopada 2014 r.
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Istotne nieprawidłowości stwierdzono 
w ponad 88% skontrolowanych jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Z naruszeniem prawa, w szczególności 
niezgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go, wydano ponad połowę skontrolowa-
nych decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu (lokalizacji dużych 
obiektów handlowych – hipermarketów), 
a także ponad 25% skontrolowanych po-
zwoleń na budowę hipermarketów. Miało 
to zwłaszcza miejsce w miastach i gmi-
nach, w których obowiązki organów ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej 
wykonywali prezydenci miast.

Organy gmin (miast na prawach po-
wiatu) praktycznie nie wykorzystywa-
ły możliwości pobierania opłat z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w wy-
padku ich zbycia pod budowę hipermar-
ketów (tzw. renty planistycznej) głównie 
z tego powodu, że hipermarkety lokowano 
na obszarach, gdzie obowiązywały miejsco-
we plany uchwalone przed 1995 rokiem. 

Brak aktywnej polityki gmin (miast) 
w zakresie przygotowywania terenów 
pod budowę hipermarketów sprzyjał sy-
tuacjom, w których tereny pod te obiek-
ty były wykupywane od osób fizycznych 
po stosunkowo niskich cenach, a następ-
nie (po uzyskaniu zmiany przeznaczenia 
terenu lub decyzji o warunkach zabudo-
wy) odprzedawane po cenach wielokrot-
nie wyższych podmiotom prowadzącym 
zagraniczne sieci handlowe. 

Podmioty prowadzące te sieci, pomi-
mo osiągania względnie wysokiej marży 
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Spotkanie z prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim (w środku) podczas szkolenia pracowników 
delegatury białostockiej, obok dyrektor delegatury Barbara Chilińska i radca prezesa Józef Płoskonka, 
Goławice, 3 grudnia 2014 r. 
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handlowej, wykazywały (poza nielicznymi 
wyjątkami) straty w działalności gospodar-
czej i z tego powodu nie płaciły podatku 
dochodowego od osób prawnych. 

Podjęte we współpracy z Najwyższą Izbą 
Kontroli kontrole Inspekcji Handlowej 
(w 68 hipermarketach) wykazały zaś licz-
ne przypadki naruszenia interesów kon-
sumentów. 

Z tytułu tych naruszeń Inspekcja wy-
mierzyła 89 mandatów karnych i skiero-
wała 48 wniosków o ukaranie za popeł-
nienie wykroczeń.

Melioracje wodne

Kontrola utrzymania melioracji wod-
nych szczegółowych w województwie 

34 Kontrola P/09/122, zaplanowana i zrealizowana przez delegaturę w woj. podlaskim.

podlaskim w latach 2007–2009 (I półr.)34 
wskazała na nieprawidłowe działania za-
równo starostów, jak i zarządów spółek 
wodnych w województwie podlaskim 
związane z utrzymaniem urządzeń melio-
racji wodnych szczegółowych, co powodo-
wało ich znaczną degradację. Starostowie 
nie podejmowali działań wobec właścicie-
li gruntów niewywiązujących się z obo-
wiązku konserwacji wspomnianych urzą-
dzeń, ani nie nadzorowali spółek wodnych, 
które nie realizowały zabiegów konserwa-
cyjnych wynikających z dobrych praktyk 
lub z instrukcji eksploatacyjnych. W efek-
cie stan wielu urządzeń (na 65,3% grun-
tów zmeliorowanych w siedmiu objętych 
kontrolą powiatach) odbiegał od wymagań 
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Wiele kontroli prowadzonych przez delegaturę wywołało szeroki oddźwięk w mediach. Na zdjęciu 
wicedyrektor Robert Skwarko (w środku) i doradca ekonomiczny Tomasz Ambrozik (pierwszy z pra-
wej) w czasie audycji w lokalnej rozgłośni radiowej.
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i nie zapewniał prawidłowej regulacji sto-
sunków wodnych na użytkach rolnych (na-
wodnień i odwodnień).

Na kanwie tej kontroli 19 stycznia 2011 r. 
zorganizowano seminaryjne posiedzenie 
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli: „Rola 
i znaczenie melioracji wodnych w świetle 
współczesnych uwarunkowań”35.

Ochrona przed hałasem

Z kontroli dotyczącej ochrony miesz-
kańców dużych miast przed hałasem36 
wynika, że objęte kontrolą duże mia-
sta podejmowały działania zmierzające 
do zapewnienia mieszkańcom ochrony 
przed hałasem, ale negatywny wpływ 
na terminowość i zakres tych działań 
miało to, że Minister Środowiska nie za-
pewnił należytej implementacji dyrek-
tywy w sprawie hałasu w środowisku 
(2002/49/WE) do prawa krajowego. 

Część uregulowań zaczęła bowiem obo-
wiązywać po terminie sporządzenia pierw-
szych map akustycznych, co przesunęło 
w czasie zarówno opracowanie tych map 
i programów ochrony środowiska przed ha-
łasem, jak i realizację tych programów. 
Złagodzenie przez Ministra Środowiska 
w październiku 2012 r. dopuszczalnych dłu-
gookresowych poziomów hałasu radykalnie 
ograniczyło zaś zasięg terenów, na których 
hałas przekraczał ten poziom i spowodowało 
istotne zmniejszenie liczby mieszkańców 
objętych ochroną. Doprowadziło to do rezy-
gnacji z części działań ochronnych, których 
realizację już podjęto lub planowano podjąć.

35 Nr 1/2011 specjalny „Kontroli Państwowej”.
36 Kontrola ogólnopolska P/13/134 koordynowana przez delegaturę.
37 Kontrola ogólnopolska P/15/065 koordynowana przez delegaturę.

Opieka okołoporodowa

Kontrola opieki okołoporodowej na od-
działach położniczych37 pozwoliła ujawnić 
powszechne naruszanie przepisów normu-
jących standardy opieki okołoporodowej. 
Poród prawie co drugiej pacjentki kończył 
się bowiem cesarskim cięciem, które po-
winno być wykonywane tylko w medycznie 
uzasadnionych przypadkach. 

Wykonywano także inne zabiegi mające 
na celu przyspieszenie porodu, zaś w licz-
nych przypadkach noworodki karmiono 
sztucznym mlekiem. W wielu oddzia-
łach nie zagwarantowano rodzącym in-
tymności i godności podczas udzielania 
świadczeń. 

Większość oddziałów nie dysponowała 
wymaganym sprzętem, a ich obsada ka-
drowa była niewystarczająca. 

Wyniki kontroli odbiły się szerokim 
echem w środkach masowego przekazu, 
zaś organizacje pozarządowe wskazywały 
na trafność ocen i istotność ustaleń kon-
troli. NIK wnioskowała m.in. o zmiany 
legislacyjne przez wprowadzenie wy-
mogu takiej organizacji pracy aneste-
zjologów, aby w razie konieczności było 
możliwe natychmiastowe znieczulenie 
pacjentki oraz uregulowań gwarantują-
cych zapewnienie im intymności i godno-
ści na salach porodowych i w gabinetach 
badań. Najwyższa Izba Kontroli wskazała 
też na potrzebę przeprowadzenia kampanii 
informacyjnej o ewentualnych, negatyw-
nych skutkach, jakie może spowodować 
zabieg cesarskiego cięcia.
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Z kontroli wykonywania wybranych 
zadań publicznych przez małe gminy38 
wynikało, że mają one coraz mniejsze 
możliwości realizacji zadań publicznych 
na poziomie pożądanym przez mieszkań-
ców. Odbiegał on często od efektów uzy-
skiwanych w gminach sąsiednich. Jedną 
z zasadniczych przyczyn był niski poziom 
dochodów własnych i wysoki poziom za-
dłużenia, utrudniający zaciąganie nowych 
zobowiązań. 

Duży wpływ na skuteczność realizacji 
zadań mają też niekorzystne zmiany de-
mograficzne.

Na straży prawa
Czasem kontrole ujawniały nieprawidło-
wości rodzące podejrzenie popełnienia 
czynu zabronionego. Wówczas delega-
tura kierowała zawiadomienia (od kilku 
do kilkunastu rocznie) zarówno do rzecz-
ników dyscypliny finansów publicznych 
(razem 201 zawiadomień od 2001 roku), 
jak również do organów ścigania, głównie 
Prokuratury, ale też do urzędów skarbo-
wych, inspektoratów nadzoru budowlane-
go czy Policji (razem 152 zawiadomienia 
od 2000 roku)39. 

Zawiadomienia o przestępstwach 
przeważnie dotyczyły przekroczenia 
uprawnień lub niedopełnienia obowiąz-
ków przez funkcjonariuszy publicznych, 
wyrządzenia znacznej lub wielkiej szkody 
w mieniu, względnie fałszowania doku-
mentów czy nierzetelnego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, zaś zawiadomie-
nia o naruszeniach dyscypliny finansów 

38 Kontrola ogólnopolska P/15/066 koordynowana przez delegaturę.
39 Według danych z rejestrów zawiadomień, prowadzonych przez centralę NIK (stan na 10.12.2018).

publicznych – zwykle przekroczenia za-
kresu upoważnienia przy zaciąganiu zo-
bowiązań lub dokonywaniu wydatków, 
dokonywania wydatków niezgodnie 
z przepisami albo naruszeń przepisów 
o zamówieniach publicznych. Do sku-
teczności tych zawiadomień przywią-
zywano dużą wagę, w szczególności 
przez nawiązanie współpracy i wymia-
nę doświadczeń z organami pełniącymi 
funkcje oskarżycieli. 

Na przykład w 2009 roku szkolenie 
z zakresu dyscypliny finansów publicz-
nych przeprowadził rzecznik dyscypliny 
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Białymstoku, a w latach 2014–2016 
kontrolerzy uczestniczyli w kilku szkole-
niach z prawa karnego i postępowania kar-
nego, zrealizowanych przez Prokuraturę 
Rejonową w Białymstoku oraz Krajową 
Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (w ra-
mach współpracy delegatura przyjęła 
zaś sześciu aplikantów KSSiP na prak-
tyki).

Skok w XXI wiek
W ciągu ostatnich 30 lat warunki pracy 
w delegaturze uległy zasadniczej zmianie. 
Jeszcze w latach 90. XX wieku kontrole-
rzy pisali projekty protokołów i wystąpień 
ołówkiem, a protokoły kontroli były prze-
pisywane na maszynach do pisania przez 
personel biurowy jednostek kontrolo-
wanych. Stopniowo od około 2000 roku 
w wyposażeniu kontrolujących znalazły 
się służbowe laptopy (od ok. 1999 roku), 
drukarki i skanery przenośne (od 2006 
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i od 2012 roku), a także telefony komór-
kowe (od 2013 roku). 

Siedziba delegatury (biurowiec40 z 1951 r.) 
przeszła zaś dwa generalne remonty 
w 2001 roku i w 2009/2010 roku (wów-
czas dobudowano nowe skrzydło budyn-
ku). Prace modernizacyjne na mniejszą 
skalę przeprowadzono też w II połowie 
2017 r., m.in. uruchomiono monitoring 
wizyjny.

Delegatura jest jedną z mniejszych jed-
nostek organizacyjnych NIK. Stan zatrud-
nienia kształtował się po 1989 r. na po-
ziomie ok. 40 osób (ok. 2,5% personelu 
całej NIK, wynoszącego ponad 1600 osób) 
i miał tendencję malejącą. Na koniec 
1997 r. delegatura liczyła 44 pracowni-
ków, zaś obecnie (stan na koniec 2018 r.) 
– 36 osób. 

Po 1989 r. pracowało w niej łącznie około 
100 pracowników. Część z nich odeszła 
na emeryturę (osoby z dyrekcji, kontro-
lerzy, jak też pracownicy obsługi i admi-
nistracji), na przykład dwie pracownice 
gospodarcze, których obowiązki przejęła 
w 2017 r. firma sprzątająca i dozorująca 
siedzibę delegatury. Kilku kontrolerów 
po 2000 roku przeniosło się do innych jed-
nostek NIK w Warszawie i w Krakowie 
(dwóch z nich zostało tam wicedyrekto-
rami) lub zdecydowało się na zatrudnie-
nie poza NIK. 

Nabór nowych kontrolerów początko-
wo odbywał się za pośrednictwem dele-
gatury, niemniej od 2000 roku kandyda-
ci podlegali opiniowaniu (przechodzili 

40 Wybudowany specjalnie dla potrzeb NIK, na wywłaszczonym w tym celu gruncie, oddanym delegaturze 
w trwały zarząd.

41 Podczas urlopu bezpłatnego był m.in. dyrektorem Delegatury ABW w Białymstoku.

rozmowę kwalifikacyjną) przez zespół 
działający w centrali Najwyższej Izby 
Kontroli w  Warszawie. Natomiast 
od 2003 roku nabór kontrolerów pro-
wadzony był w drodze otwartego po-
stępowania kwalifikacyjnego na podsta-
wie publicznego ogłoszenia (na stronie 
internetowej NIK) przez centralę NIK. 
Również awans wewnętrzny (na sta-
nowiska doradców i wicedyrektorów) 
od 2005 r. odbywał się co do zasady 
w drodze konkursu wśród mianowa-
nych pracowników NIK. Od 2006 roku 
także kandydaci do pracy na stanowiskach 
niekontrolerskich podlegali opiniowaniu 
przez odpowiedni zespół w centrali NIK. 

Zmiany następowały także w dyrekcji 
delegatury. Dyrektorami byli: do czerw-
ca 1990 r. Aleksander Młodzianowski; 
od 22 października 1990 r. do 31 sierpnia 
2005 r. Antoni Januchta; od październi-
ka 2005 r. do 1 listopada 2009 r. Ryszard 
Walendzik i od 19 listopada 2012 r. do dziś 
Barbara Chilińska. Pomiędzy kadencja-
mi funkcję p.o. dyrektora pełnili Mikołaj 
Hapunik (w 1990 r.) i Barbara Chilińska 
(w latach 2009–2012). Dyrektorów wspo-
magali jeden lub (od 2001 roku) dwóch wi-
cedyrektorów: Mikołaj Hapunik (do kwiet-
nia 1991 r.), Bazyli Fedeńczuk (do stycznia 
1994 r.), Tadeusz Szołdrowski (od paź-
dziernika 1993 r. do marca 2001 r.), Barbara 
Chilińska (od listopada 2000 r. do grudnia 
2009 r.), Marian Minkiewicz (od czerw-
ca 2001 r. do maja 2014 r., z przerwą 
na urlop bezpłatny w latach 2007–201241), 
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Agata Ciupa (od lutego 2008 r.) i Robert 
Skwarko (od maja 2014 r.). 

Obecne kierownictwo delegatury: Bar-
bara Chilińska ‒ dyrektor, Agata Ciupa 
i Robert Skwarko – wicedyrektorzy objęło 
lub utrzymało dotychczasowe stanowiska 
w wyniku konkursów, rozstrzygniętych 
w lutym 2008 r., w listopadzie 2013 r. 
i w maju 2014 r. 

Warto podkreślić, że zasługi kontro-
lerów delegatury docenił także Prezy-
dent RP, który 29 i 30 stycznia 2014 r. 
(na 95-lecie NIK) przyznał czterem jej 

42 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał doradca ekonomiczny Marek Żukowski, Złoty Krzyż Za-
sługi dyrektor Barbara Chilińska, a Srebrne Krzyże Zasługi wicedyrektor Agata Ciupa i doradca ekonomiczny 
Wojciech Olszewski. MP z 2014 r. poz. 612 i 615. Uroczysta dekoracja w Belwederze odbyła się 20.5.2014. 

43 Jedną osobę odznaczono za wybitne zasługi w kultywowaniu tradycji ruchu ludowego, za osiągnięcia w dzia-
łalności publicznej i na rzecz społeczności lokalnych, a drugą za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i 
suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL. MP z 1999 r. nr 19 poz. 189 i z 2016 r. poz. 541.

wieloletnim pracownikom Krzyże Kawa-
lerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz 
Złote i Srebrne Krzyże Zasługi42 za osią-
gnięcia w podejmowaniu działań z za-
kresu kontroli państwowej i umacnianie 
praworządności.

Ponadto dwie inne osoby (w okresie, 
gdy nie były pracownikami NIK) zo-
stały odznaczone za zasługi w innych 
sferach Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (19 stycznia 1999 r.) 
oraz Krzyżem Wolności i Solidarności43 
(21 marca 2016 r.).
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Reprezentacja delegatury na III Turnieju o Puchar Prezesa NIK w Halowej Piłce Nożnej; drużyna 
zajęła wówczas II miejsce; od lewej: Tomasz Pomian, Marcin Bielawski, Piotr Jurkin, Andrzej Juch-
nicki, Maciej Brzosko, Paweł Tołwiński, Marcin Kiersnowski, Warszawa, czerwiec 2013 r.
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Niemniej, załoga Delegatury NIK 
w Białymstoku angażuje się w życie Izby 
nie tylko przez kontrole. 

Na przykład drużyna delegatury paro-
krotnie brała udział w Turnieju o Puchar 
Prezesa NIK w Halowej Piłce Nożnej, od-
bywającym się w Ośrodku Szkole niowym 
Najwyższej Izby Kontroli w Goła wicach 
i trzykrotnie zajmowała miejsce na podium: 
w 2013 roku – 2 miejsce, w 2014 ro ku 
– 3 i w 2017 roku – 1 miejsce. 

W 2017 roku w delegaturze zainaugu-
rowała działalność zakładowa organiza-
cja Związku Zawodowego Pracowników 
Najwyższej Izby Kontroli.

dr. hab. ADAM CZESŁAW DOBROŃSKI
profesor Uniwersytetu w Białymstoku,
SŁAWOMIR CZARNOW
Delegatura NIK w Białymstoku




