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KOLEGIUM NIK W NOWYM SKŁADZIE

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powołał do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli czterech 
nowych członków: dr. Mariusza Piotrowskiego, dr. hab. Piotra Steca, dr. Tomasza Sobeckiego 
oraz Marka Zająkałę. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 4 września 2017 r.

Mariusz Piotrowski jest doktorem nauk prawnych, od 1978 roku także wykładowcą 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W swoim dorobku naukowym ma ponad 230 pu-
blikacji, w tym podręczników prawa pracy, prawa cywilnego i prawa gospodarczego. 

Piotr Stec, prof. Uniwersytetu Opolskiego, jest prawnikiem specjalizującym się w pra-
wie własności intelektualnej i prawie cywilnym porównawczym. W 2009 r. uzyskał sto-
pień doktora habilitowanego nauk prawnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 
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Uroczystość powołania członków Kolegium NIK, od lewej: prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, dr Tomasz Sobecki, 
dr Mariusz Piotrowski, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, dr hab. Piotr Stec, dyrektor Marek Zająkała, dyrektor 
Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.
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Tomasz Sobecki jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktorem nauk prawnych oraz wykładowcą 
akademickim. Od lat pracuje w Izbie, początkowo w Delegaturze NIK w Bydgoszczy, 
obecnie jest radcą prezesa NIK. 

Marek Zająkała jest związany z Najwyższą Izbą Kontroli od 1992 roku, z dwuletnią prze-
rwą w latach 2006‒2007, kiedy objął funkcję podsekretarza, a następnie sekretarza stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej. Do pracy w Izbie powrócił w związku z nominacją 
na jej wiceprezesa. Wcześniej był w NIK wicedyrektorem Departamentu Planowania 
i Koordynacji, doradcą prezesa, dyrektorem Departamentu Pracy, Spraw Socjalnych 
i Zdrowia oraz Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Obecnie kieruje Departamentem Obrony Narodowej. 

W skład Kolegium wchodzą: prezes (jako przewodniczący), wiceprezesi wraz z dyrek-
torem generalnym oraz czternastu członków. Spośród tych ostatnich połowę stanowią 
zewnętrzni eksperci – przedstawiciele nauk prawnych lub ekonomicznych, a pozostali 
to dyrektorzy jednostek organizacyjnych lub radcy prezesa NIK.

 (red.)

ORGANY KONTROLI RZECZNIKIEM PRAW OBYWATELI

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego, w dniach 19-20 października 2017 r., odbyła 
się międzynarodowa konferencja „Konstytucja RP po 20 latach obowiązywania”. Radca 
prezesa NIK dr Jacek Mazur przedstawił referat „Rola najwyższego organu kontroli jako 
rzecznika praw obywateli”.

Nawiązując do założeń roli NIK, jakie chciał realizować prof. Walerian Pańko, wy-
brany na stanowisko prezesa w 1991 r., krótko po przemianach politycznych i gospo-
darczych, wskazał, że we współczesnym państwie najwyższe organy kontroli (NOK) 
mogą i powinny być elementem dialogu i współdziałania z obywatelami. Jest to zadanie 
każdego organu państwa, szczególnie ważne w wypadku takich, jak ombudsman czy 
NOK. Podstawową formą ich działania jest bowiem składanie wniosków i propozycji. 

Współpraca z obywatelami może odbywać się na różnych płaszczyznach, począwszy 
od etapu planowania kontroli, kiedy np. za pośrednictwem Internetu mogą być groma-
dzone ich opinie o planach kontroli. NOK powinny wybierać tematy badań z dziedzin 
bliskich obywatelom, które wywierają wpływ na ich życie. NIK prowadzi wiele tego 
rodzaju kontroli, np. z zakresu ochrony zdrowia czy jakości powietrza.

NOK mogą przeprowadzać kontrole w sposób, który umożliwi zbadanie problemu 
z punktu widzenia obywateli. Chodzi o podjęcie próby załatwienia sprawy czy skorzy-
stania z usług publicznych tak jakby robił to obywatel.

Sprawozdania z kontroli powinny być ujęte w sposób zrozumiały oraz wskazywać 
dobre praktyki i korzyści, jakie obywatele odnieśli z tego, że organy publiczne realizo-
wały powierzone im zadania. 

(J.M.)
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RZESZOWSKA DELEGATURA NIK W ODNOWIONEJ SIEDZIBIE

Przestronne, nowoczesne wnętrza, 
wygodne fotele, niezawodna serwe-
rownia – pracownicy Delegatury NIK 
w Rzeszowie mogą od sierpnia cieszyć 
się pracą w komfortowych warunkach. 
Remont trwał blisko rok, jednak dzięki 
temu budynek przy ul. Kraszewskiego 8 
został gruntownie zmieniony.

W uroczystym otwarciu gmachu, 
które miało miejsce w nowej sali kon-
ferencyjnej, znajdującej się w dobudo-

wanej części obiektu, uczestniczył prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wraz z dyrektorem 
generalnym Andrzejem Styczniem oraz liczni goście: Stanisław Sieńko – wiceprezydent 
Rzeszowa, Jerzy Solarski – prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, 
Edward Lis – dyrektor lubelskiej delegatury NIK, autorzy projektu budowlanego, przed-
stawiciele wykonawcy inwestycji i inspektorzy nadzoru, a także obecni i emerytowani 
pracownicy delegatury. Gośćmi specjalnymi byli: Zuzanna Konieczna – dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu i młodzi aktorzy ze szkolnego te-
atru dziecięcego wraz z jego opiekunami Renatą i Waldemarem Kośmidrami.

Prezes Krzysztof Kwiatkowski pogratulował udanej inwestycji i zwrócił uwagę, że 
gmach wyróżnia się teraz wśród obiektów Rzeszowa. Dyrektor Andrzej Styczeń zaak-
centował wysiłek organizacyjny i finansowy związany z przedsięwzięciem, dzięki czemu 
zwiększyła się funkcjonalność budynku ‒ i co najważniejsze ‒ znacznie poprawił stan-
dard stanowisk pracy kontrolerów. Dyrektor delegatury Wiesław Motyka podziękował 
wszystkim zaangażowanym w rozbudowę siedziby, słowa uznania skierował także do 
wykonawcy, podkreślając wzorową współpracę i terminową realizację zadania.
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Pracownicy Delegatury NIK w Rzeszowie wraz z zaproszonymi gośćmi. Dyrektor Wiesław Motyka pre-
zentuje obraz przedstawiający siedzibę NIK w Warszawie, otrzymany od prezesa Izby z okazji otwarcia 
odnowionego gmachu Delegatury; w drugim rzędzie za dyrektorem prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski; 
dyrektor generalny Andrzej Styczeń w pierwszym rzędzie, piąty z prawej.


