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Okręgowa Izba Kontroli Państwa w  Kielcach (OIKP), jako pierwszy  
zamiejscowy organ Najwyższej Izby Kontroli Państwa, rozpoczęła dzia-
łalność 15 września 1920 r., mając do dyspozycji jedynie kilka pokoi 
w ówczesnym Hotelu Wersal w Kielcach. Pierwszym prezesem OIKP 
został Mieczysław Kotłubaj.

Okręgowa Izba Kontroli 
w Kielcach

Działalność w latach 1920–1939

Trochę historii

STEFAN JACKOWSKI

Kilka lat temu, na uroczystościach zwią-
zanych z jubileuszem Najwyższej Izby 
Kontroli, z zainteresowaniem wysłucha-
łem wypowiedzi referentów o dziejach 
i funkcjonowaniu naszej instytucji w po-
czątkach jej istnienia. Stało się to dla 
mnie impulsem do przeprowadzenia 

badań w celu dotarcia do nowych, mało 
znanych faktów z historii Izby, a przede 
wszystkim regionalnych przedstawi-
cielstw, czyli Okręgowych Izb Kontroli.

W prezentowanym artykule chciał-
bym przybliżyć działalność Okręgowej 
Izby Kontroli (OIK) w Kielcach w latach 
1920–1939. Wiadomości o kieleckiej izbie 
zdobyłem w toku prowadzonej kwerendy 
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w Archiwum Państwowym w Kielcach, 
w Muzeum Historii Kielc, a także w cza-
sie wertowania archiwalnych egzemplarzy 
lokalnych gazet i kieleckich ksiąg parafial-
nych. Nieliczne, ale ciekawe informacje 
uzyskałem także od członków rodzin tych 
osób, które kiedyś organizowały i kiero-
wały OIK w Kielcach.

Najwięcej informacji o funkcjonowa-
niu OIK uzyskałem w czasie analizo-
wania dokumentów przechowywanych 
w Archiwum Państwowym w Kielcach. 
Jednak archiwalia dotyczące działalno-
ści początkowo OIKP, a następnie OIK 
w okresie międzywojennym, to zaledwie 
ok. 0,25 mb akt i to bardzo różnych ze 
względu na rok ich wytworzenia, a także 
różnych pod względem objętości i zawar-
tości merytorycznej. 

Całość zasobu została podzielona na 30 
jednostek archiwalnych, opatrzonych sy-
gnaturami i tytułami1.

Lektura wymienionych zasobów ar-
chiwalnych, wykazała że – oprócz pla-
nów kontroli, sprawozdań kwartalnych 
i rocznych, dokumentów z jednostkowych 
kontroli, protokołów posiedzeń Kolegium 
OIK, różnych ksiąg ewidencyjnych, spisów 
i wykazów pracowników, niekompletnych 
zbiorów różnych zarządzeń i okólników 
– zachowano także wiele brudnopisów, 
odręcznych pism i zestawień wykonanych 
przez pracowników OIK w ramach pro-
wadzonej działalności biurowej. 

Dzisiaj nie uda się już chyba wyjaśnić 
dlaczego właśnie te, obecnie często już po-
żółkłe luźne kartki zapełnione odręcznym 

1 AP w Kielcach, zespół 110.
2 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 23.

pismem trafiły na półki magazynu archi-
walnego. Ale to właśnie na ich podstawie 
możemy, po latach, choćby w niewielkim 
zakresie, odtworzyć proces organizowa-
nia Izby oraz poznać sylwetki części osób, 
które się do tego przyczyniły. 

Z całą pewnością na szczególne wyróż-
nienie zasługuje Mieczysław Kotłubaj, 
pierwszy prezes OIKP. Został mianowa-
ny 12 maja 1920 r., po dwunastomiesięcz-
nym zatrudnieniu na stanowisku radcy 
w NIKP w Warszawie2. To dzięki jego 
operatywności, kompetencji i doświad-
czeniu zawodowemu kielecka izba w bar-
dzo krótkim czasie rozpoczęła normalne 
funkcjonowanie. 

Pierwsi pracownicy OIK
W początkowym okresie, to jest od czerw-
ca do sierpnia 1920 r. w OIKP zatrudnio-
nych zostało, oprócz prezesa Mieczysława 
Kotłubaja, 5 osób: wiceprezes – Henryk 
Imszennik-Kondratowicz, księgowy, dwie 
kancelistki oraz woźny, ale pod koniec roku 
zatrudnienie wynosiło już 39 osób. Na sta-
nowiskach, których nazwy brzmią dziś 
nieco archaicznie, zostali zatrudnieni: „rad-
cowie (4), starsi kontrolerowie (2), kontro-
lerowie (5), pomocnicy kontrolerów (2), 
sekretarz (1), pomocnicy sekretarza (2), 
pomocnik księgowego (1), rachmistrze (2), 
etatowe kancelistki (3), etatowi kanceli-
ści (2), nieetatowe kancelistki (7), nieeta-
towi kanceliści (1), goniec (1)”.

W Księdze Ewidencji Pracowników 
Kieleckiej Izby z 1920 r. odnotowano, 
że 18 osób miało wykształcenie średnie, 
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Zasoby archiwalne dotyczące OIK w Kielcach

 1. Przepisy biurowości 1929–1935 
 2. Zarządzenia NIK w spr. ogólnych 1934–39
 3. Protokoły posiedzeń OIK w Kielcach 1923 r.
 4. Protokoły posiedzeń Kolegium 1924 r.
 5. Protokoły posiedzeń Kolegium 1925 r.
 6.  Plany kontroli, sprawozdania kwartalne, roczne, uwagi do wykonania planu za 

okres 1931/32 – Wydz. I
 7. Sprawozdania kwartalne i roczne Wydz. II, budżet Min. Wyz. Rel. i Oś. Publ.
 8. Plan kontroli, sprawozdania okresowe, roczne /Wydz. II/ 1938/39
 9. Plan kontroli, sprawozdania okresowe, roczne /Wydz. II/ 1938/39
10. Rozchody Okręgowej Lubelskiej Izby Skarbowej 1925 r.
11. Sprawozdanie parcelacyjne OUZ w Kielcach za 1926 r.
12. Sprawozdanie budżetowe OUZ-ów w Kielcach i Lublinie za 1926/27
13.  Kontrola dochodów i wydatków Dz. ZR 4 (Drogi i Mosty) Min. Robót Publicz-

nych Dyrekcja Lubelska 
14.  Odpisy protokołów rewizyjnych nadleśnictw i tartaków, sporządzonych przez 

del. Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 1933/34
15.  Kontrola dochodów i wydatków Z Dz. U. Rocz. 1-4 budż. Min. Komunikacji  

za 1933/34 Urząd Woj. w Lublinie 
16. Kontrola wydatków, służby, zasobów, obrotów DOKP w Radomiu 1937/38
17. Księga kredytów i wydatków budżetowych za 1938/39
18. Doniesienie o nieprawidłowościach w gosp. DOKP w Radomiu za 1939 r.
19. Przepisy rachunkowo – kasowe dla władz i urzędów MSW w 1929 r.
20. Przepisy archiwalne 1929 r.
21. Projekt dokumentacji gmachu OIK w Kielcach
22. Różne personalne 1930–1933 /k.230/
23. Księga ewidencyjna pracowników Kieleckiej Izby Kontroli – 1920 r.
24. Księga ewidencyjna pracowników Kieleckiej Izby Kontroli – 1921 r.
25. Alfabetyczny spis urzędników i niższych funkcjonariuszy OIK 1921 r.
26. Wykaz zaliczeń służby i czasu pracy 1920–1934
27. Akta personalne Jerzego Sawickiego 1924–1938
28. Referencje naczelnika wydziału 1925 r.
29. Sprawy osobowe pracowników, protokoły, 1922–1927
30. Okólniki i zarządzenia 1922–1926
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6 uniwersyteckie, 3 wyższe, 4 niższe, 
a dwie „domowe”, (przy 6 nazwiskach nie 
zamieszczono informacji o wykształceniu). 
Z zapisów w rubryce „Stan rodzinny” do-
wiadujemy się, że 11 pracowników miało 
rodzinę małą, 7 średnią, 3 dużą, a 17 osób 
było samotnych3.

Kolejna Księga Ewidencji pracowników 
OIK z 1921 r. zawiera już znacznie wię-
cej informacji, a w tym m. innymi: datę 
urodzenia, stopień służbowy, wymiar do-
datku za lata studiów, datę ślubu, datę 
urodzenia dziecka, zaliczone lata służby 
(dawnej i polskiej), przebieg służby oraz 
numer legitymacji służbowej. 

Niezależnie od zajmowanego stanowi-
ska, pracownicy OIK byli zaliczani do od-
powiedniego szczebla służbowego ozna-
czonego literą (od a do e) oraz do grupy 
uposażenia oznaczonej cyfrą rzymską (od 
IV do XV).

Według stanu na koniec 1921 r., obok 
prezesa i wiceprezesa, w OIK było zatrud-
nionych 50 osób na następujących stano-
wiskach: naczelnika wydziału (1), radcy 
(6), referenta (8), pomocnika referenta (5), 
starszej kancelistki (3), starszego kance-
listy (2), kancelistki (6), kancelistki nie-
etatowej (4), rachmistrza (1), pomocnika 
sekretarza (8), maszynistki (2), woźnego 
(2) i gońca (2)4.

W kolejnych latach stan zatrudnienia 
został nieco ograniczony, ale utrzymywał 
się na zbliżonym poziomie i wynosił od-
powiednio: w 1923 r. – 38 osób, w 1925 r. 
– 41 osób, w 1926 r. – 43 osoby.

3 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 23.
4 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 24.
5 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 14695.

Siedziby urzędu
Z powodu licznej obsady etatowej, która 
była uzasadniona prowadzeniem zadań 
kontrolnych na terenie ówczesnych wo-
jewództw kieleckiego i lubelskiego, po-
mieszczenia biurowe zajmowane przez 
OIKP w początkowym okresie jej funk-
cjonowania nie zapewniały odpowiednich 
warunków pracy i nie odpowiadały ran-
dze urzędu.

Starania o zapewnienie nowego lokum 
dla OIKP zostały podjęte już w połowie 
1920 r., co potwierdza pismo Okręgowej 
Dyrekcji Robót Publicznych w Kielcach 
do Ministerstwa Robót Publicznych 
w Warszawie, informujące o wyznacze-
niu, w porozumieniu z prezesem OIKP, 
placu pod budowę budynków dla Izby przy 
ul. Seminaryjskiej, róg ul. Bazarowej (obec-
nie Słowackiego).

W marcu 1921 r. minister robót pu-
blicznych Gabriel Narutowicz polecił 
„niezwłocznie przystąpić do czynno-
ści wstępnych dotyczących rozpoczę-
cia budowy gmachu stałego dla OIKP”5. 
W projekcie budowlanym, sporządzonym 
w maju 1922 r. przez „Biuro Architektoni-
czno-Budowlane inż. W. Nowakowski 
i inż. A. Piller” w Warszawie, przyjęto 
wybudowanie czterokondygnacyjnego 
gmachu składającego się z 55 pokoi biu-
rowych oraz dwóch pawilonów miesz-
kalnych. Budynek biurowy, zaprojekto-
wany z dużym, jak na warunki kielec-
kie rozmachem, znacznie przekraczał 
realne potrzeby OIKP i dlatego prezes 
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Mieczysław Kotłubaj już w sierpniu 1922 r. 
poinformował NIK w Warszawie, że „na 
potrzeby Izby ma być zajęte 30 pokoi, a po-
zostałe 25 będą służyć dla innego urzędu”. 

W okresie organizowania nowych struk-
tur administracji państwowej w Kielcach, 
wiele urzędów takich jak np.: Komenda 
Policji, Starostwo, Izba Skarbowa, nie dys-
ponowało własnymi obiektami i funkcjono-
wało w wynajmowanych lokalach na tere-
nie miasta. Uwzględniając te wszystkie re-
alia Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie 
w marcu 1924 r. powiadomiła inwestora, 
tj. Ministerstwo Robót Publicznych o wy-
rażeniu zgody „na odstąpienie gmachu 
budującego się dla OIK, na pomieszcze-
nia Izby Skarbowej, pod warunkiem, że 
budynek zwany popówką, po adaptacji 
i remoncie będzie przekazany Kieleckiej 
Izbie Kontroli”. Realizacja tego projektu 
okazała się również dosyć skomplikowana 
i długotrwała. W tym jednopiętrowym 
budynku przy ulicy Wesołej 35, usytuowa-
nym na rogu ulic Wesołej i Mickiewicza, 
będącym dawną siedzibą administracji 
cerkiewnej, funkcjonował w tym czasie 
Urząd Skarbowy. Po licznych staraniach 
budynek ten został dopiero w 1928 r. prze-
kazany NIK. W drugiej połowie tego roku 
przeprowadzono jego gruntowny remont, 
zakończony protokolarnym odbiorem 
6 grudnia 1928 roku6.

Otrzymanie nowej siedziby radykalnie 
poprawiło sytuację lokalową kieleckiej 
Izby. Jednak warunki, w jakich przyszło 
pracować ówczesnym kontrolerom, znacz-
nie odbiegały od dzisiejszych standardów. 

6 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 14719.
7 Dz.U. nr 21 poz. 164.

Świadczy o tym nie tylko liczba telefonów 
służbowych – 2 na całą instytucję (!) i ko-
nieczność ogrzewania pomieszczeń biu-
rowych piecami kaflowymi, ale przede 
wszystkim brak podłączenia budynku 
do miejskiej sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej. 

Dzisiaj w archiwum można znaleźć tylko 
nieliczne fragmenty prowadzonej kore-
spondencji, związanej z zapewnieniem wła-
ściwych warunków lokalowych dla OIKP 
w Kielcach. W zbiorze tych dokumentów 
wyróżnia się, umieszczony w twardej opra-
wie introligatorskiej, komplet starannie 
wykonanych 12 rysunków elewacji, rzu-
tów i przekrojów okazałego gmachu, któ-
rego budowa została zakończona pod ko-
niec lat 20. ubiegłego wieku, ale siedzibę 
w nim znalazła nie OIKP, lecz Kielecka 
Izba Skarbowa. 

Przysięga 
mianowanego pracownika OIK
Innym, ciekawszym, zachowanym doku-
mentem jest z całą pewnością pismo za-
wierające treść roty przysięgi, jaką – na 
podstawie art. 15 ustawy o państwowej 
służbie cywilnej z 17 lipca 1922 r.7 – składa-
li mianowani pracownicy OIK, po uprzed-
nim złożeniu oświadczenia odnośnie do 
wyznania. Rota, zgodnie z oryginalną pi-
sownią, brzmiała następująco:

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmo-
gącemu, że na powierzonem mi stano-
wisku urzędowem przyczyniać się będę 
w mym zakresie działania ze wszystkich sił 
do ugruntowania wolności, niepodległości 
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i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej, której 
zawsze wiernie służyć będę, wszystkich 
obywateli kraju w równem mając zacho-
waniu, przepisów prawa strzec będę pilnie, 
obowiązki mego urzędu spełniać gorliwie 
i sumienni, polecenia mych przełożonych 
wykonywać dokładnie, a tajemnicy urzę-
dowej dochowam. Tak mi Panie Boże do-
pomóż”.

Oprócz wzoru powyższej roty zacho-
wał się tylko jeden oryginalny protokół 
złożenia przysięgi zawierający: dane per-
sonalne pracownika OIK, treść przysięgi 
oraz podpisy: mianowanego pracownika, 
osoby odbierającej przyrzeczenie (prezesa 
OIK) oraz osoby (naczelnika wydziału) 
asystującej przy tym akcie8.

8 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 29.
9 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 5.

Kolegium Kieleckiej IKP
Przy OIK funkcjonowało Kolegium 
Kieleckiej Izby Kontroli Państwa9. Z zacho-
wanych protokołów z posiedzeń kolegium 
odbytych w 1924 r. i 1925 r. wynika, że 
Kolegium działało w składzie pięcioosobo-
wym: prezes, wiceprezes oraz radca/y/ lub 
naczelnicy wydziałów. Kolegium zajmowa-
ło się różnymi zagadnieniami, np., 25 stycz-
nia 1925 r. rozpoznało wyniki 38 kontroli. 
W sprawach stwierdzonych w toku tych 
kontroli nieprawidłowości natury finanso-
wej, wydało szereg jednostkowych posta-
nowień, między innymi o: zapisaniu danej 
kwoty do księgi uchybień, uznaniu danej 
kwoty za wyjaśnioną, lub o prowadzeniu 
dalszej korespondencji.

Siedziba OIK w Kielcach w latach 1928–1939 (narożny budynek z prawej strony).
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28 kwietnia 1925 r. Kolegium roz-
patrzyło 2 sprawy, zajmując dwa różne 
stanowiska. W pierwszym wypadku 
uznano za: „ostatecznie nieusprawie-
dliwione i podlegające zwrotowi do 
Skarbu Państwa wynagrodzenie w kwo-
cie 3643 zł, nadpłacone przez Dyrekcję 
Radomskiej Kolei Państwowej prywat-
nemu przedsiębiorcy za roboty naładun-
kowe”. Natomiast po rozpatrzeniu dru-
giej sprawy Kolegium uznało, że: „nie 
znajduje dostatecznych podstaw do kon-
kretnego uzgodnienia poglądów swoich 
z wnioskiem Wydziału w sprawie przy-
pisania do zwrotu kwoty 267 zł z racji 
wadliwego zawarcia umowy przez wię-
zienie w Siedlcach z dostawcą artykułów 
rolnych do tegoż więzienia”. 

Wdrażanie przepisów 
o biurowości NIK
Wśród dokumentów wytworzonych w OIK 
w 1929 r. i kolejnych latach, zachowały 
się pisma dotyczące procedury wdrażania 
nowych, wewnętrznych przepisów w za-
kresie biurowości NIK10. 

W załączeniu do pisma 5628/1133/P 
z 22 lipca 1929 r., podpisanego przez pre-
zesa NIK Stanisława Wróblewskiego, a za-
adresowanego: „Do Panów Dyrektorów 
Departamentów, Naczelnika Wydziału 
Personalnego, Naczelnika Centralnej 
Rachuby, Prezesów Okręgowych Izb 
Kontroli i Urzędu Kontroli Państwowej 
w Katowicach” zostały przesłane do OIK 
w Kielcach zatwierdzone przepisy o biu-
rowości NIK i OIK, wzory dzienników, 

10 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 1.

wykazów i ksiąg wraz z zaleceniem stoso-
wania ich od 1 sierpnia 1929 r.

Henryk Imszennik-Kondratowicz, ów-
czesny prezes OIK, wydał stosowne we-
wnętrzne zarządzenie nr 22 i przesłał je 
do naczelników wydziałów wraz z jednym 
egzemplarzem tych przepisów. Z kolei 
naczelnicy wydziałów sporządzili kilku-
stronicowe raporty o sposobie wykona-
nia zarządzenia Prezesa OIK. Przedstawili 
w nich swoje uwagi, propozycje i uzu-
pełnienia. Szczególnie kontrowersyjne 
i sprzeczne opinie wzbudziło zalecenie 
prowadzenia od 1 sierpnia 1929 r. jednego 
dziennika podawczo-zdawczego zamiast, 
jak poprzednio, dwóch osobnych dzienni-
ków: podawczego i zdawczego.

Kolejnym etapem wdrażania w OIK 
przepisów o biurowości było wydanie 
przez prezesa H. I. Kondratowicza w li-
stopadzie 1929 r. wskazówek odnośnie do 
ich stosowania. Na 15 stronach maszyno-
pisu zostały szczegółowo określone zasa-
dy prowadzenia korespondencji, a w tym 
między innymi zasady jej przyjmowania: 
„korespondencję miejscową, tak w godzi-
nach urzędowych, jak i w godzinach poza 
urzędowych przyjmuje dyżurny i wpisuje 
takową do przeznaczonej na ten cel księ-
gi. Korespondencję zamiejscową przynosi 
wyznaczony przez kancelarię woźny raz 
jeden w ciągu każdego dnia, nie wyłączając 
dni świątecznych, o godzinie 10-tej rano 
i łącznie z korespondencją miejscową do-
ręcza Kierownikowi Kancelarii”. 

Następne zmiany w przepisach o biu-
rowości NIK zostały wprowadzone 
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rozporządzeniem nr 170 Prezesa NIK 
z 23 września 1931 r. i dotyczyły głównie 
zmian wynikających ze zniesienia obo-
wiązku prowadzenia dzienników zdaw-
czych i podawczych w departamentach 
NIK i w OIK.

W związku z powyższym wiceprezes 
OIK w Kielcach Ludwik Makarewicz 
wydał 30 września 1931 r. Zarządzenie 
nr 41, które miało obowiązywać: „do czasu 
definitywnego uregulowania i skoordyno-
wania całokształtu czynności kancelaryj-
nych Izby”.

Zamknięcie pewnego etapu normowa-
nia sposobu prowadzenia biurowości na-
stąpiło po przesłaniu do OIK w Kielcach 
w  marcu 1934  r. przez Naczelnika 
Wydziału Personalnego NIK – 45 egzem-
plarzy „Przepisów o biurowości Kontroli 
Państwowej”, z prośbą o zarządzenie do-
ręczenia po 1 egz. wszystkim urzędnikom 
Izby. Prośba ta została oczywiście spełnio-
na i w marcu 1934 r. – 38 pracowników 
OIK w Kielcach (a w następnych miesią-
cach 2 nowo przyjętych pracowników) 
potwierdziło na piśmie odbiór nowych 
przepisów.

Plany kontroli 
i sprawozdania budżetowe
Czynności kontrolne w OIK były prowa-
dzone na podstawie planów kontroli, spo-
rządzanych odrębnie dla jednostek podle-
gających poszczególnym ministerstwom. 
W „Planie Czynności Kontrolnych OIK 
w Kielcach w zakresie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w okresie budżetowym 

11 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 9.

1938/1939”11, (rok budżetowy obejmował 
okres od kwietnia 1938 r. do marca 1939 r.) 
zaplanowano ogółem 39 kontroli jednost-
kowych, w podziale na trzy różne okresy:
– 14 kontroli od kwietnia 1938 r. do sierp-
nia 1938 r.,
– 15 kontroli od września 1938 r. do grud-
nia 1938 r.,
– 10 kontroli od stycznia 1939 r. do marca 
1939 r. 

Spośród 79 jednostek podległych MSW, 
które przesyłały do OIK w Kielcach 
sprawozdania budżetowe: 2 urzędów 
wojewódzkich, 39 starostw powiato-
wych, 2 komend wojewódzkich policji 
państwowej, 35 komend powiatowych 
policji państwowej oraz 1 Oddziału 
Rezerwy Policji Państwowej – najwię-
cej kontroli zaplanowano w Urzędach 
Wojewódzkich w Kielcach i Lublinie (po 6) 
oraz w Komendach Wojewódzkich Policji 
w Kielcach i Lublinie (po 5). 

Po jednej kontroli zaplanowano 
w 8 Starostwach Powiatowych (w Jędrze-
jowie, Olkuszu, Garwolinie, Kozienicach, 
Radomiu, Łukowie, Lubarto wie, Radzy-
minie), w 8 Komendach Powiato wych 
Policji (w Garwolinie, Kozienicach, 
Radomiu, Jędrzejowie, Olkuszu, Łuko-
wie, Lubartowie oraz jedną kontrolę 
w Państwowym Instytucie Naukowym 
Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach 
(PINGW). 

W urzędach wojewódzkich zaplanowa-
no kontrole m. in. dochodów i wydatków 
budżetowych, sum niebudżetowych, kas, 
rachunkowości, magazynów, gospodarki 
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samochodowej. W starostwach powiato-
wych na przykład: kontrole kasy, rachun-
ków i gospodarki, a także dochodów uzy-
skanych ze sprzedaży skonfiskowanych 
przedmiotów, z opłat pobieranych za wy-
dawanie paszportów, z opłat stemplowych, 
z opłat za ekshumacje. W komendach po-
licji między innymi kontrole: kasy, rachun-
ków i gospodarki, a także wydatków na 
opał, lokale i środki lokomocji. W PINGW 
zaplanowano przeprowadzenie kontroli 
faktycznej robót i kontrolę następną wy-
datków poniesionych na budowę i zakup 
urządzeń do Zakładu Weterynaryjnego. 

Roczne sprawozdania budżetowe przysy-
łały do OIK w Kielcach także 103 jednostki 
działające na terenie województwa kielec-
kiego i lubelskiego, a podległe Ministerstwu 
Rolnictwa i Reform Rolnych, w tym: 
2 Wojewódzkie Wydziały Rolnictwa 
i Reform Rolnych, 2 Wojewódzkie Biura 
ds. Finansowo-Rolnych, 2 Wojewódzkie 
Urzędy Rozjemcze, 34 Powiatowe Re-
feraty Rolnictwa i  Reform Rolnych, 
11  Obwodowych Referatów Melio-
racyjnych, 35 Powiatowych Referatów 
Weterynaryjnych, 7 Obwodowych Komi-
sariatów Ochrony Lasów, 4 Państwowe 
Zakłady Chowu Koni, 2 Izby Rolnicze oraz 
PINGW w Puławach oraz 3 jego oddziały 
zamiejscowe. 

W „Planie Czynności Kontrolnych 
w  zakresie gospodarki Ministerstwa 
Rolnictwa i Reform Rolnych w okresie 
budżetowym 1938/1939”, zaplanowano 
przeprowadzenie 37 kontroli jednost-
kowych, a w tym kontrole dochodów 

12 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 8.
13 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 24.

i wydatków budżetowych, akcji wetery-
naryjnej w dziedzinie zwalczania zaraźli-
wych chorób zwierzęcych, rachunkowo-
ści oraz kontrolę finansowej gospodarki 
Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej12.

Okresowe oceny pracowników
Pracownicy OIK byli okresowo ocenia-
ni pod względem przydatności na zaj-
mowanych stanowiskach. W zasobach 
Archiwum Państwowego w Kielcach za-
chowała się teczka zawierająca 37 indy-
widualnych „Listów Kwalifikacyjnych za 
1936 r”.13. Na opracowanych przez NIK 
w Warszawie, drukowanych, dwustroni-
cowych formularzach, wpisano odręcznie: 
imię i nazwisko, stanowisko, grupę upo-
sażenia oraz oceny przydatności danego 
pracownika OIK (w skali: wybitny, bardzo 
dobry, dobry, dostateczny, niedostatecz-
ny). W dwóch kolumnach tego formularza 
były wpisywane oceny dotyczące dziewię-
ciu następujących pozycji charakterystyki 
szczegółowej: 
– przygotowanie fachowe, znajomość prze-
pisów;
– zdolność krytycznej oceny badanych 
spraw ze stanowiska kontroli;
– bystrość umysłu i szybkość orientacji,;
– obowiązkowość, pilność i dokładność 
w pracy;
– umiejętność wypowiedzenia się w pi-
śmie;
– inicjatywa, energia, stanowczość, zdol-
ność decydowania i udzielania wskazówek, 
stosunek do podwładnych, (przy ocenie 
naczelników wydziału);
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– ogólna ocena przydatności na zajmowa-
nym stanowisku; 
– czy nadaje się na wyższe stanowisko 
(awans).

W pierwszej kolumnie oceny wpisali na-
czelnicy danego wydziału, a w następnej 
ówczesny prezes OIK – Lubosław Tomassi. 
Większość pracowników uzyskała oceny 
dobre i bardzo dobre. 

Akcje charytatywne
Z dokumentów pochodzących z pierw-
szych lat funkcjonowania OIK w Kielcach 
wynika, że pracownicy OIK brali udział 
w różnych akcjach charytatywnych, na 
przykład, na zebraniu ogólnym, które 
miało miejsce 15 października 1923 r., 
podjęli postanowienie o utworzeniu 
funduszu dobroczynnego i zadeklaro-
wali przekazywanie na ten cel 0,25% 
swojego miesięcznego wynagrodzenia. 
Pierwsze składki z tego funduszu posta-
nowiono przekazać na rzecz ofiar wybu-
chu w Cytadeli w Warszawie oraz ofiar 
kataklizmu w Japonii. Zebraną kwotę 
1 mln 169 tys. Mk (marek) wpłaco-
no 19 października 1923 r. na konto 
Polskiego Czerwonego Krzyża. W kwiet-
niu 1924 r. przekazano 21 mln Mk na 
pomoc ofiarom powodzi, a w grudniu 
1924 r. wpłacono na konto PCK 25 zł na 
rzecz urządzenia „Gwiazdki” dla żołnie-
rzy w miejscowym szpitalu rejonowym. 
W grudniu 1926 r. pracownicy OIK prze-
kazali 60 zł na konto budowy „Szpitalika 
dziecięcego im. dr Wł. Buszkowskiego 
w Kielcach”14.

14 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 29.
15 Archiwum. m. st. Warszawy, parafia św. Barbary – księga małżeństw 1890 r., poz. 148, s.268.

Prezesi OIK w latach 1920–1939
Do zasobów kieleckiego archiwum trafiło 
bardzo mało dokumentów zawierających 
dane personalne byłych pracowników OIK. 
Informacje o niektórych zebrałem wyko-
rzystując inne źródła z tamtego okresu 
takie jak: prasa, wydawnictwa książko-
we, księgi parafialne, przekazy rodzin-
ne. Najwięcej materiałów archiwalnych 
dotyczyło ówczesnych prezesów i wice-
prezesów.

Mieczysław Kotłubaj

Pierwszy prezes OIK w Kielcach Mieczy-
sław Kotłubaj – syn małżonków Edwarda 
i Teodory z Lemieszewskich, urodził się 
w 1862 r. w Guberni Wileńskiej, po-
wiat Troki, parafia Jewje [obecnie Vievis 
na Litwie]. Po ukończeniu studiów na 
Uniwersytecie Charkowskim podjął pra-
cę w banku w Charkowie, a 14 listopada 
1890 r. zawarł w Warszawie w kościele 
św. Barbary związek małżeński z Jadwigą 
Grządkowską15. Od 1891 r. pracował w ro-
syjskiej Kontroli Państwowej zajmując 
kolejne szczeble w hierarchii służbowej. 
W latach 1912–1918 sprawował urząd pre-
zesa – początkowo Petrozawodskiej, a na-
stępnie Tambowskiej Izby Kontroli. Pod 
koniec 1918 r. opuścił teren Rosji i przy-
jechał do Warszawy. W styczniu 1919 r. 
podjął pracę w Ministerstwie Skarbu, 
a w maju 1919 r. objął stanowisko radcy 
w Najwyższej Izbie Kontroli Państwa. 
Od maja 1920 r. do grudnia 1925 r. pia-
stował stanowisko prezesa Okręgowej Izby 
Kontroli w Kielcach. Zmarł nagle w wieku 
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63 lat i został pochowany w Kielcach na 
Cmentarzu Starym w kwaterze 17 C. 
W związku z tym wydarzeniem w miej-
scowej Gazecie Kieleckiej 15 listopada 
1925 r. został zamieszczony następujący 
nekrolog: 

„Dnia 5 bm. zmarł w naszym mieście 
Prezes Okręgowej Izby Kontroli ś.p. Mie-
czysław Kotłubaj. Zmarły był nie tylko 
pierwszym prezesem utworzonej w poło-
wie 1920 r. Okręgowej Izby Kontroli ale 
i prezesem w ogóle pierwszej takiej Izby 
w Państwie. Siedem innych prowincjonal-
nych Izb zorganizowano później. 

Organizację Kieleckiej Izby wykonał On 
z rzetelnym powodzeniem dzięki zdol-
nościom i doświadczeniu z dwudziesto-
letniej służby na wysokich stanowiskach 
w Kontroli Państwa Rosyjskiego.

Ś. P. M. Kotłubaj pochodził z prastarego 
rodu książąt tatarskich osiadłych w Ziemi 
Wileńskiej przed wiekami i od wieków 
uważających się za wiernych synów Polski 
i kościoła katolickiego. W 1863 r. rodzi-
ców zmarłego pozbawiono majątku i wy-
dalono z kraju.

Ta tradycja rodzinna oraz manifesto-
wane umiłowanie Ojczyzny uniemożli-
wiły mu kształcenie się i pracę w kraju. 
Musi więc odbyć studia na Uniwersytecie 
Charkowskim, po czym wstępuje do ro-
syjskiej Kontroli Państwowej w 1891 r. 
W ciągu 20 lat przeszedł szereg szczebli 
służbowych i rok 1912 zastaje Go już na 
stanowisku Prezesa Petrozawodzkiej Izby 
Kontroli i do 1918 r. Prezesa takiejże Izby 
w Tambowie. 

Prześladowany przez władze bolszewic-
kie za opiekę na uchodźcami polskimi i nad 
kościołem katolickim, śp. Prezes Kotłubaj 
w połowie 1918 r. potajemnie opuszcza 

swe stanowisko, uprzedzono Go bowiem, 
że los Jego, jako rzetelnego Polaka i gor-
liwego katolika był już zdecydowany. Po 
dłuższej tułaczce o głodzie i chłodzie do-
tarł wreszcie do wskrzeszonej Ojczyzny 
i wszystkie jeszcze krzepkie siły, wielkie 
doświadczenie oraz cały zasób szczerych 
chęci od razu oddał na Jej usługi. 

Na stanowisku Prezesa Izby Kielec-
kiej, poprzedzonym krótką pracą w Mini-
sterstwie Skarbu, a następnie w Najwyższej 
Izbie Kontroli, wykazał zmarły te wszyst-
kie zalety, które mu torowały drogę do 
wysokich stanowisk w Rosji, a więc wielki 
umiar w postępowaniu, trafną ocenę ludzi, 
światły umysł, szeroką inicjatywę, talen-
ty organizacyjne i wprost nadzwyczajną 
pracowitość.

Zmarł dosłownie na stanowisku, gdyż 
jeszcze na cztery godziny przed śmiercią 
naradzał się w sprawach służbowych z naj-
bliższym swoim współpracownikiem od 
dnia otwarcia Izby, a więc i współorgani-
zatorem jej – Vice Prezesem Izby. 

Piękne słowa pożegnania, wypowie-
dziane nad mogiła przez Pana Wojewodę 
Kieleckiego, serdeczna i rzewna mowa 
jednego ze starszych urzędników Izby, 
wielka ilość wieńców, zjazd przedstawi-
cieli rożnych instytucji i tłumy publicz-
ności miejscowej, oddające ostatnią po-
sługę zmarłemu – świadczy to wszystko 
o popularności i uznaniu, jakim cieszył się 
ś.p. prezes Kotłubaj w naszym mieście.

Cześć pamięci zacnego, prawego i zasłu-
żonego pracownika i obywatela”. 

Henryk W. Imszennik-Kondratowicz

Kolejnym prezesem Okręgowej Izby 
Kontroli w Kielcach został, mianowany 
w styczniu 1926 r., dotychczasowy jej  
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wiceprezes, Henryk Władysław Imszennik- 
-Kon dratowicz16. Urodził się w 1873 r. na 
Wileńszczyźnie, był synem Władysława 
Kondratowicza oraz Marii z Drużbackich 
i wnukiem znanego polskiego poety 
Ludwika Kondratowicza (Władysława 
Syrokomli). Ożenił się z Kazimierą Zajonc 
około 1899 r. Przez wiele lat pracował w ro-
syjskiej kontroli państwowej – piastował 
różne stanowiska w wielu dziedzinach 
działalności kontrolnej. Z tego tytułu, 
gdy 7 maja 1919 r. został radcą w NIKP 
w Warszawie, zaliczono mu do wysługi 
20 lat pracy17. 

Po mianowaniu w 1920 r. na urząd wice-
prezesa OIKP w Kielcach przeprowadził 
się z rodziną do Kielc, gdzie zamieszkał 
przy ul. Hipotecznej 11.

W ostatnich latach życia miał poważ-
ne problemy zdrowotne i z tego powodu 
w sierpniu 1930 r. skorzystał z urlopu dla 
poratowania zdrowia. Postępująca choroba 
nowotworowa uniemożliwiła mu jednak 
kontynuowanie pracy zawodowej. Dlatego 
w 1932 r. przeszedł na emeryturę i wyje-
chał na stałe z Kielc. Urzędnicy Izby odcho-
dzącemu na emeryturę 31 marca 1932 r. 
długoletniemu prezesowi Okręgowej Izby 
Kontroli w Kielcach w dowód pamięci 
ofiarowali stolikowy zegar w marmuro-
wej oprawie. 

Henryk W. Imszennik-Kon dratowicz 
zmarł pod koniec 1932 r. w Warszawie 
i  został pochowany na Cmentarzu 
Powązkowskim (kw. 338, III rząd, 6 grób). 
W pamięci najbliższych mu osób pozo-
stał jako człowiek bardzo opanowany, 

16 „Gazeta Kielecka”, nr 21 z 24.1.1926. 
17 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 24.

szczery, czasami nieco sztywny, ale za-
wsze uśmiechnięty, nieszczędzący rodzinie 
ciepła i tkliwości. Takim zapamiętała go 
jedyna wnuczka Barbara Zenkteler, spad-
kobierczyni wspomnień o dziadku, a także 
obecna właścicielka jego pamiątkowego 
zegara, który, podobnie jak nieliczne fo-
tografie, udało się uratować z zawieruchy 
wojennej. 

Po śmierci H. Imszennika-Kondrato-
wicza, przez kolejne trzy lata nikt nie był 
mianowany na wakujące stanowisko, a obo-
wiązki prezesa, jak wynika z zachowanych 
dokumentów, pełnił długoletni wicepre-
zes kieleckiej izby – Ludwik Makarewicz.

Lubosław Walenty Tomassi

Kolejnym, trzecim prezesem kieleckiej 
izby został w 1935 r. Lubosław Tomassi, 
który sprawował swą funkcję do września 
1939 r.

Lubosław Walenty Tomassi – syn 
Hipolita i Wandy z Rudnickich urodził 
się 22 lutego 1884 r. w Sompolnie, pow. 
Konin. Początkowo mieszkał w Górze 
Bałdrzychowskiej, pow. Poddębice, a na-
stępnie w Koninie i Kaliszu, gdzie w 1912 r. 
urodził się Witold Tomassi, jedyny syn mał-
żonków Lubosława i Marii Aleksandry 
Stefanowicz. 

W czasie I wojny światowej wraz z ro-
dziną wyjechał do Petersburga (Rosja), 
a po jej zakończeniu wrócił do Polski 
i zamieszkał w Warszawie. Pracował na 
różnych stanowiskach w Ministerstwie 
Reform Rolnych (Plac Dąbrowskiego 5). 
W 1926 r. był naczelnikiem Wydziału 
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Służbowego, a w latach 1928–1930 na-
czelnikiem Wydziału Ogólnego. 

Na przełomie lat dwudziestych i trzy-
dziestych z grupą urzędników, leka-
rzy i architektów zawiązał Spółdziel nię 
Mieszkaniową „Ognisko”, która w obrę-
bie ulic Topolowej (obecnie Al. Niepodle-
głości), Wawelskiej, Lekarskiej i Filtrowej, 
wybudowała dla swoich członków (istnieją-
ce do dzisiaj) osiedle domów mieszkalnych.

Lubosław W. Tomassi był miłośnikiem 
gór, działał w Polskim Towarzystwie Ta-
trzańskim, gdzie przez pewien czas pełnił 
funkcję członka Zarządu Od działu PTT. 

W 1935 r. został mianowany preze-
sem Okręgowej Izy Kontroli w Kielcach. 
Wyjechał z rodziną do Kielc i zamiesz-
kał przy ul. Wesołej 36. Na stanowi-
sku tym pracował do 1 września 1939 r. 
Okres II wojny światowej spędził po-
czątkowo w  swoim mieszkaniu przy 
al. Niepodległości 210 m. 2 w Warszawie, 
a  następnie w  domku letniskowym 
w Złotokłosiu koło Tarczyna. 

Przeżycia okupacyjne, a przede wszyst-
kim załamanie psychiczne i fizyczne zwią-
zane z upadkiem Powstania Warszawskiego 
przyczyniło się do jego przedwczesnej 
śmierci. Zmarł 12 lipca 1945 r. w wieku 
61 lat. Został pochowany na cmentarzu 
w Tarczynie k. Grójca. 

Struktura organizacyjna OIK
W strukturze organizacyjnej OIK, od 
pierwszych lat jej funkcjonowania zo-
stały wyodrębnione cztery wydzia-
ły18. Według stanu na koniec 1927 r. 

18 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 29.

najliczniejszy kadrowo był Wydział I. 
Do jego zadań należało prowadzenie 
kontroli w jednostkach Ministerstw: 
Skarbu, Reform Rolnych, Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych. Naczelnikiem tego 
wydziału był Marian Kubski, który był 
także wieloletnim prezesem działającego 
w Kielcach Stowarzyszenia Urzędników 
Państwowych. 

Wydział II kontrolował jednostki Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych. Na czelni-
kiem tego wydziału był Stanisław Klam-
rzyński, syn znanej polskiej śpiewaczki 
operowej Aleksandry Klamrzyń skiej- 
-Stromfeld. Zmarł bezpotomnie 13 sierp-
nia 1952 r. w wieku 76 lat. Pochowany 
został w Kielcach na Cmentarzu Starym.

Naczelnikiem Wydziału III, kontrolują-
cego jednostki Ministerstwa Komunikacji 
był Ludwik Makarewicz. W późniejszym 
okresie awansował na stanowisko wice-
prezesa, a w latach 1932–1935 pełnił obo-
wiązki prezesa OIK. 

Kierownikiem Wydziału IV, który 
prowadził kontrole w jednostkach Mini-
sterstw: Robót Publicznych, Spraw 
Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Prze-
mysłu i Handlu, Poczt i Telegrafów, Wyz-
nań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
oraz Pracy i Opieki Społecznej był Emil 
Bałuciński.

Ponadto wyodrębnioną jednostką orga-
nizacyjną była Kancelaria OIK, którą kie-
rował Bazyli Daciuk, absolwent Studium 
Nauczycielskiego w Białej Podlaskiej. Pracę 
w OIK w Kielcach rozpocz ął w 1924 r. 
W 1928 r. powierzono mu obowiązki 
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kierownika Wydziału II. W maju 1938 r. 
Bazyli Daciuk został odznaczony Brązo-
wym Medalem za Długoletnią Służbę. 
Zmarł w Kielcach 9 lipca 1966 r. 

...I to prawie wszystko, do czego do-
tarłem badając historię działalności 
Okręgowej Izby Kontroli w Kielcach. 
Zawierucha II wojny światowej prawie 
całkowicie zatarła ślady funkcjonującego 

przez 19 lat urzędu oraz dokonania osób, 
które przed 90. laty organizowały kontrolę 
państwową na ziemi kieleckiej.

STEFAN JACKOWSKI
emerytowany pracownik 
Delegatury NIK w Kielcach
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Pracownicy II Wydziału Wojskowego OIK w Kielcach w 1934 r.; kierownik Bazyli Daciuk, w pierwszym rzędzie, trzeci od lewej.


