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Lublin
Delegatura NIK w Lublinie świętowała 
stulecie Najwyższej Izby Kontroli 9 maja 
2019 r. W uroczystości wzięli udział prezes 
NIK Krzysztof Kwiatkowski, wicepreze-
si Wojciech Kutyła i Mieczysław Łuczak, 
dyrektor generalny Andrzej Styczeń, wo-
jewoda lubelski Przemysław Czarnek, mar-
szałek województwa lubelskiego Jarosław 

Stawiarski, prezydent Lublina Krzysztof 
Żuk, a także przedstawiciele administracji 
rządowej i samorządowej, uczelni wyższych, 
organów kontroli i inspekcji, wojska, policji 
i innych służb mundurowych, sądów oraz 
parlamentarzyści. Licznie przybyli na uro-
czystość obecni oraz emerytowani pracow-
nicy lubelskiej jednostki, jak też zaproszeni 
pracownicy NIK z centrali i delegatur. 

Zakończenie regionalnych 
obchodów jubileuszu NIK

Uroczystość zorganizowana przez Delegaturę NIK w Opolu zakończyła 
regionalne obchody jubileuszu Najwyższej Izby Kontroli, które od lute-
go odbywały się we wszystkich terenowych jednostkach Izby. W maju 
i  czerwcu miały miejsce również w Lublinie, Wrocławiu, Katowicach, 
Białymstoku, Szczecinie i Krakowie. Pracownicy zostali uhonorowani 
przez  Prezydenta RP Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości 
oraz  wyróżnieniami Prezesa NIK za  osiągnięcia w  pracy zawodowej. 
Obchody związane z  jubileuszem, rozpoczęte 7  lutego 2019 r. między-
narodową konferencją w  siedzibie Izby oraz  galą w  Teatrze Wielkim 
‒ Operze Narodowej, stały się przyczynkiem do refleksji nad rolą, do-
konaniami i wyzwaniami dla naczelnego organu kontroli, także w kon-
tekście 15-lecia obecności Polski w  Unii Europejskiej. Prezentujemy 
je na łamach czasopisma od numeru 1/2019. W tym wydaniu zamyka-
ją je przemyślenia byłych prezesów NIK ‒ Janusza Wojciechowskiego, 
członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Jacka Jezierskiego, 
pełnomocnika do spraw współpracy międzynarodowej – którzy akcentu-
ją ten wymiar aktywności Izby, nie stroniąc od osobistych podsumowań.

Stulecie naczelnego organu kontroli
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Obchody rozpoczęto odsłonięciem tabli-
cy pamiątkowej, ufundowanej przez pra-
cowników, umieszczonej przed wejściem 
do budynku delegatury. Pod nią wmurowa-
no „kapsułę czasu”, w której umieszczono 
list do przyszłych pokoleń kontrolerów, 
zdjęcie oraz listę osób pracujących obec-
nie w jednostce.

Następnie, po mszy świętej w archika-
tedrze, w Sali Koncertowej Filharmonii 
Lubelskiej miała miejsce oficjalna część ob-
chodów. Zaproszonych przywitał dyrektor 
delegatury Edward Lis. Po projekcji filmu 
„100 lat historii Najwyższej Izby Kontroli” 
(wyświetlanego we wszystkich delegatu-
rach) głos zabrał prezes NIK Krzysztof 
Kwiatkowski. Przedstawił historię lubel-
skiej jednostki oraz omówił wyniki ośmiu 
kontroli koordynowanych przez tę delega-
turę. Ostatnio opublikowana informacja 
o wynikach kontroli „Działalność organów 

administracji publicznej w zakresie ochro-
ny przed promieniowaniem elektromagne-
tycznym” wzbudziła duże zainteresowanie. 
Delegatura zajmowała się również ochroną 
rzeki Bug przed zanieczyszczeniami, a wy-
niki kontroli były omawiane na forum mię-
dzynarodowym. Istotne znaczenie miały 
też m.in. badania dotyczące: dofinanso-
wania wynagrodzeń niepełnosprawnych 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, gospodarki fi-
nansowej Lasów Państwowych, budowy 
i eksploatacji miejsc obsługi podróżnych 
(MOP) czy wykorzystania monitoringu 
wizyjnego w szkołach i funkcjonowania 
opieki stomatologicznej dla dzieci i mło-
dzieży w szkolnych gabinetach.

Koordynatorzy tych kontroli: Ewa Anto-
niak, Katarzyna Durakiewicz, Przemysław 
Fidecki, Krzysztof Kępa, Szczepan Olej-
nik, Wojciech Szukała i Paweł Szymanek 
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez pracowników, umieszczonej przed wejściem  
do Delegatury NIK w Lublinie; od lewej: p.o. wicedyrektora delegatury Monika Tomaszewska, dyrektor 
delegatury Edward Lis, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i wicedyrektor delegatury Ewa Antoniak.
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otrzymali listy gratulacyjne, z kolei jeden 
z  pracowników został uhonorowany 
Srebrnym Krzyżem Zasługi (listy wy-
różnionych tymi odznaczeniami opubli-
kowaliśmy w nrze 2/2019 „KP”), a trzej 
inni Medalem Stulecia Odzyskanej Nie-
podległości (lista odznaczonych tym me-
dalem znajduje się na s. 101). 

Prezes NIK wręczył także dyplomy 
oraz upominki laureatom konkursu wie-
dzy o NIK, który delegatura zorgani-
zowała wśród studentów Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Trzej najlepsi 
otrzymali ponadto zaproszenie do odbycia 
stażu studenckiego w lubelskiej jednostce.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk 
wręczył dyrektorowi Edwardowi Lisowi  
– i na jego ręce delegaturze – Medal 
Unii Lubelskiej, czterem pracownikom 
– Medal 700-lecia Miasta Lublina, a czte-
rem – Medal Prezydenta Miasta Lublina.

W czasie uroczystości głos zabierali 
wojewoda Przemysław Czarnek, mar-
szałek Jarosław Stawiarski, prezes Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego oraz 
dyrektor Lubelskiego Oddziału Naro-
dowego Banku Polskiego. Zwracali uwagę 
na dobrą współpracę z kierownictwem de-
legatury, kontrolerami, a także na ich pro-
fesjonalizm i rzetelność. 

Prezes NIK przeprowadził panel dys-
kusyjny „Rola i zadania Najwyższej Izby 
Kontroli – współczesne wyzwania” z udzia-
łem dr. hab. Teresy Liszcz, prof. UMCS 
w Lublinie, prof. dr. hab. Dariusza Dudka, 
wojewody Przemysława Czarnka oraz pre-
zesa Prokuratorii Generalnej Mariusza 
Haładyja. 

Na zakończenie części oficjalnej, uczest-
nicy uroczystości obejrzeli występ arty-
styczny Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”  

im. Wandy Kaniorowej ora z wystawę  
„100 lat historii NIK”, która towarzyszyła 
obchodom we wszystkich delegaturach.

Wrocław
20 maja w Ośrodku „Pamięć i Przy-
szłość” Centrum Historii Zajezdnia świę-
towano podwójny jubileusz – stulecie 
Najwyższej Izby Kontroli i 70-lecie utwo-
rzenia Delegatury NIK we Wrocławiu. 
Obchody otworzył zespół skrzypcowy 
„UNISON”, z sąsiadującej z delegaturą 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia. 

Gości powitał dyrektor Radosław Ku-
ja wiń ski, następnie prezes Krzysztof 
Kwiatkowski w swoim wystąpieniu po-
wiedział, że delegatura jest jedną z tych 
jednostek, które odważnie podejmowały 
trudne i społecznie ważne tematy. 

W ostatnich latach zrealizowano wiele 
kontroli, których tematyka nie była wcze-
śniej przedmiotem zainteresowania Izby. 

Krzysztof Kwiatkowski wyróżnił koor-
dynowane i przeprowadzane przez dele-
gaturę kontrole: „Przeciwdziałanie sprze-
daży dopalaczy”, „Lokalizacja i budowa 
lądowych farm wiatrowych”, „Realizacja 
zadań i gospodarka finansowa stadnin 
koni należących do Skarbu Państwa”, 
„Działania administracji publicznej na 
rzecz ochrony praw mniejszości rom-
skiej w Polsce”, „Zapobieganie i leczenie 
depresji”, „Realizacja programu budowy 
małych przyszkolnych krytych pływalni 
‘Dolnośląski delfinek’”, a także cykliczne 
kontrole z zakresu ochrony przeciwpo-
wodziowej. 

Koordynatorzy tych  kontroli oraz   
ich zastępcy – wicedyrektor delegatury 
Violetta Matuszewska-Potempska, 



Nr 3/maj-czerwiec/2019 93 

Obchody jubileuszu NIK

Ksymena Kramarczyk-Rosiak, Grzegorz 
Fikus, Marcin Kaliński, Lech Kowalczyk, 
Cezary Mazik, Jakub Mucha, Jeremi 
Śliwiński – otrzymali listy gratulacyjne.

Zaproszeni goście mówili o dorobku 
Najwyższej Izby Kontroli i pracy dolno-
śląskiej delegatury, wysłuchali też wykła-
du „Współczesne uwarunkowania i funk-
cjonowanie jednostek sektora finansów 
publicznych – wyzwania dla kontroli 
państwowej”, który wygłosiła dr hab. 
Patrycja Zawadzka, prof. Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz członek Kole- 
gium NIK.

Uczestnicy obejrzeli relację filmową 
z uroczystości posadzenia przez pra-
cowników drzewa „Kontroler” w Ogro-
dzie Botanicznym Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Na zakończenie wystąpił ze-
spół Łowiecka Marching Band.

Katowice
Kolejne regionalne obchody jubileuszo-
we, zorganizowane przez Delegaturę NIK 
w Katowicach, odbyły się 24 maja w kom-
pleksie pałacowo-parkowym w Koszęcinie. 
Uczestniczyli w nich prezes NIK Krzysztof 
Kwiatkowski, wiceprezesi Wojciech Kutyła 
i Mieczysław Łuczak, dyrektor general-
ny Andrzej Styczeń oraz przedstawiciele 
NIK z centrali i delegatur. Wśród gości byli 
również Barbara Dolniak – wicemarsza-
łek Sejmu RP, Elżbieta Bieńkowska – ko-
misarz ds. rynku wewnętrznego i usług 
UE, Janusz Wojciechowski – przedsta-
wiciel Polski w Europejskim Trybunale 
Obrachunkowym, prof. Jerzy Buzek – po-
seł do Parlamentu Europejskiego, poseł  
na Sejm RP Barbara Chrobak i Wojciech 
Szarama – poseł na Sejm RP, przewodni-
czący Komisji ds. Kontroli Państwowej. 
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Odznaczeni pracownicy delegatury wrocławskiej w towarzystwie prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego 
(piąty od lewej) oraz członków dyrekcji: dyrektor Radosław Kujawiński (pierwszy od prawej), wicedyrektor 
Violetta Matuszewska-Potempska (czwarta od lewej) oraz wicedyrektor Krzysztof Całka (drugi od lewej).
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Licznie przybyli przedstawiciele admi-
nistracji państwowej i samorządowej, 
m.in. Jan Chrząszcz – wicewojewoda śląski; 
Zygmunt Frankiewicz – prezydent Gliwic, 
prezes Związku Miast Polskich; Andrzej 
Kotala, prezydent Chorzowa; Marcin 
Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej; 
Daniel Beger, prezydent Świętochłowic 
oraz Sława Umińska-Duraj, prezydent 
Piekar Śląskich.

Wśród zaproszonych gości byli rów-
nież przedstawiciele uczelni wyższych, orga-
nów kontroli i inspekcji, sądów, służb mun-
durowych. Przybyli obecni i byli pracownicy 
katowickiej jednostki oraz dyrektorzy de-
legatury po 1989 roku: Andrzej Jaskulski, 
Mieczysław Kosmalski, Józef Płoskonka, 
Wojciech Matecki i Edmund Sroka.

Po powitaniu gości przez dyrektora 
Piotra Miklisa, prezes NIK Krzysztof 
Kwiatkowski przybliżył zebranym się-
gającą 1924 roku historię delegatury, 

a także omówił wyniki wybranych kon-
troli, w tym tych dotyczących górnictwa, 
walki ze smogiem, ignorowania problemów 
osób z chorobą Alzheimera i ich opieku-
nów przez instytucje publiczne, rozbu-
dowy Stadionu Śląskiego, samorządu te-
rytorialnego. 

Delegatura w Katowicach zawsze była 
jedną z większych jednostek kontrolnych 
NIK; obecnie jest największą – zatrudnia 
73 osoby.

Przemówienia wygłosili m.in.: Barbara 
Dolniak, Elżbieta Bieńkowska, Jerzy 
Buzek, Wojciech Szarama i Zygmunt 
Frankiewicz.

Jubileuszowe wyróżnienia otrzyma-
li byli pracownicy delegatury: Renata 
Gala, Eugeniusz Rejman, Adam Koziołek 
i Roman Bednarski.

Obchody uświetnił występ Zespołu  
Pie śni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 
Hadyny.
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W Delegaturze NIK w Katowicach z okazji 100-lecia Izby odznaczeni zostali emerytowani pracow-
nicy, na zdjęciu w towarzystwie prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego (pierwszy od prawej)  
oraz dyrektora delegatury Piotra Miklisa (pierwszy od lewej).
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Białystok
Delegatura zorganizowała obchody jubi-
leuszu 31 maja w Operze i Filharmonii 
Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki 
w Białymstoku. Wśród gości, oprócz przed-
stawicieli kierownictwa NIK, dyrektorów 
i pracowników Izby, obecni byli przed-
stawiciele sądów i prokuratury, admini-
stracji rządowej i samorządowej, uczelni 
wyższych, organów kontroli i inspekcji, 
wojska, policji i innych służb munduro-
wych. Obchody otworzyła Agata Ciupa, 
pełniąca obowiązki dyrektora Delegatury 
NIK w Białymstoku.

Prezes Krzysztof Kwiatkowski przybliżył 
siedemdziesięcioletnią historię białostoc-
kiej jednostki. Zaznaczył, że choć należy 
ona do najmniejszych delegatur, jest za-
liczana do najefektywniejszych. Omówił 
także wyniki ważniejszych kontroli koor-
dynowanych przez jednostkę: „Opieka oko-
łoporodowa na oddziałach położniczych” 

i „Dostępność świadczeń ginekologiczno-
-położniczych finansowanych ze środków 
publicznych na terenach wiejskich”. Istotne 
znaczenie miały również kontrole dotyczą-
ce funkcjonowania podlaskiego systemu 
informacyjnego e-Zdrowie, zapewnienia 
przez gminy opieki przedszkolnej w wo-
jewództwie podlaskim, ochrony dużych 
miast przed hałasem, czy funkcjonowa-
nia koordynatorów rodzinnej pieczy za-
stępczej.

W ostatnich latach jednostka wyspe-
cjalizowała się w tematach dotyczących 
ochrony zwierząt. Tu na szczególną uwagę 
zasługują kontrole: „Przestrzeganie prawa 
ochrony zwierząt”, „Wykonywanie zadań 
gmin dotyczących ochrony zwierząt” 
i „Zapobieganie bezdomności zwie-
rząt”, które były impulsem do wprowa-
dzenia w życie nowych regulacji praw-
nych, będących następstwem wniosków  
de lege ferenda. 
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Odznaczeni pracownicy w reprezentacyjnych pomieszczeniach Europejskiego Centrum Sztuki wraz z pre-
zesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim (czwarty od lewej) i p.o. dyrektor delegatury Agatą Ciupą (pierw-
sza od prawej).
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Kolejnym punktem obchodów było wrę-
czenie Medali Stulecia Odzyskanej 
Nie podległości oraz listów gratulacyj-
nych. Wyróżnienia otrzymali: Tomasz 
Ambro zik, Paweł Tołwiński, Władysław 
Radgowski, Wojciech Olszewski, Marek 
Skorupski, Tomasz Suchowierski, Woj-
ciech Zambrzycki, Marek Zapolski, Marek 
Żukowski.

Głos zabrali posłowie – Dariusz Piont-
kowski, minister edukacji; Bernadeta Kry-
nicka i Lech Kołakowski, a także wojewo-
da podlaski Bohdan Paszkowski i prezy-
dent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. 
Odczytano też list od marszałka woje-
wództwa Artura Kosickiego. Zebrani wy-
słuchali wykładu „Rola Najwyższej Izby 
Kontroli”, wygłoszonego przez Patryka 
Zabrockiego z Wydziału Prawa Uniwer-
sytetu w Białymstoku.

Obchody uświetnił spektakl muzyczny 
„Prosimy nie wyrywać foteli, czyli krótka 

historia muzyki rozrywkowej”, w wykona-
niu aktorów Teatru Muzycznego „Roma”, 
Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Szczecin
Delegatura NIK w Szczecinie święto-
wała stulecie powołania NIK 10 czerw-
ca w Audyto rium im. prof. Stanisława 
Skoczko wskiego Wydziału Elektrycznego 
Zachod nio pomorskiego Uniwersytetu 
Technolo gicznego. Na uroczystość zapro-
szono parlamentarzystów, reprezentantów 
szczecińskiego środowiska akademickiego, 
samorządowców, przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości, wojska, służb mundu-
rowych oraz innych instytucji. Obecne 
było także ścisłe kierownictwo NIK, byli 
prezesi Izby, dyrektorzy departamentów 
i delegatur NIK z całej Polski, obecni i eme-
rytowani pracownicy tutejszej jednostki.

Uroczystość rozpoczął prezes Krzysztof 
Kwiatkowski, opowiadając o historii 
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Zasłuchani uczestnicy podczas jednego z wykładów uświetniających uroczystość obchodów 100-lecia 
NIK, zorganizowaną w siedzibie Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, od lewej: arcybiskup 
Andrzej Dzięga, były prezes NIK Mirosław Sekuła, przedstawiciel Polski w ETO Janusz Wojciechowski,  
wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.
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delegatury. Stwierdził, że położenie geo-
graficzne regionu warunkuje tematykę 
badań. Jednostka wiele uwagi poświęca 
zagadnieniom związanym z szeroko rozu-
mianą gospodarką morską. Jej specjalno-
ścią są obszary dotyczące sektora stocznio-
wego, a także rybołówstwa. Szczecińscy 
kontrolerzy zajmują się też zagadnieniami 
wynikającymi z przygranicznego i nad-
morskiego położenia regionu, dla które-
go rozwój turystyki stał się jednym z naj-
istotniejszych czynników wzrostu. Prezes 
NIK opowiedział także o istotniejszych 
badaniach delegatury: sprzedaży nie-
ruchomości rolnych przez oddziały te-
renowe agencji nieruchomości rolnych; 
planowania przestrzennego w obszarze 
pasa przybrzeżnego; spełniania wymo-
gów określonych dla uzdrowisk; kształ-
towania cen usług za dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków.

Ważnym punktem uroczystości było 
wręczenie odznaczeń państwowych, 
przyznanych przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej pracownikom delega-
tury oraz listów gratulacyjnych. Otrzymali 
je: wieloletnia pracownica sekretariatu 
Jadwiga Grzywacz, wicedyrektor Rajmund 
Krok, który przepracował w Izbie ponad 
37 lat, a także koordynatorzy kontroli: 
Krysty na Czerniak-Makowska, Sylwia 
Krawczyk i Leszek Chwat.

Następnie prof. Daniel Wacinkiewicz, 
zastępca prezydenta Szczecina, przy-
pomniał postać prof. Waleriana Pańki 
– pierwszego prezesa NIK po 1989 r., 
wskazując jego wkład w rozwój prawa 
administracyjnego. 

Wykład „Wyzwania finansów publicz-
nych w perspektywie ostatnich 30 lat” 
wygłosiła prof. zw. dr hab. Teresa Lubińska, 

minister finansów w latach 2005–2006, 
propagatorka budżetu zadaniowego. 

Uroczystość zakończył występ chóru 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kraków
Małopolskie obchody stulecia NIK, 
które miały miejsce 17 czerwca, były oka-
zją do przywołania nie tylko wydarzeń 
z historii Izby, ale również dokonań jed-
nej z najdłużej działających jednostek 
– Delegatury NIK w Krakowie. Zorga-
nizowano je w sali obrad Rady Miasta Kra-
kowa w Pałacu Wielopolskich.

Na uroczystość licznie przybyli zapro-
szeni goście: małopolscy parlamentarzy-
ści, samorządowcy, reprezentanci admi-
nistracji rządowej, w tym służb i inspekcji 
wojewódzkich, a także przedstawiciele 
krakowskiego świata nauki oraz innych 
instytucji publicznych. Miłym akcentem 
była również obecność gości zagranicznych, 
ze słowackiego NOK – dyrektorów eks-
pozytur w Żilinie i w Banskiej Bystrzycy. 
Ze strony NIK w obchodach uczestniczyli: 
prezes Krzysztof Kwiatkowski, wicepre-
zes Mieczysław Łuczak i dyrektor gene-
ralny Andrzej Styczeń, a także poprzed-
ni prezes Izby Jacek Jezierski oraz były 
wiceprezes Jacek Uczkiewicz. Przybyli 
również radcy prezesa NIK, dyrektorzy 
departamentów i delegatur oraz obecni 
i emerytowani pracownicy krakowskiej 
jednostki. Gości przywitała dyrektor de-
legatury Jolanta Stawska. 

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski 
przedstawił zarówno historię, jak i współ-
czesne dokonania krakowskiej delegatury. 
Mówił m.in. o kontrolach dotyczących ży-
wienia i utrzymania czystości w szpitalach; 
prawa do jednakowego wynagrodzenia; 
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bezpieczeństwa i turystyki w górach; 
ochrony drzew w procesach inwestycyj-
nych; kształtowania krajobrazu i przestrze-
ni publicznej w miastach; wdrażania zasad 
zdrowego żywienia w szkołach czy wresz-
cie ochrony powietrza przed zanieczysz-
czeniami. 

Omówieniu działalności jednostki towa-
rzyszyło wspomnienie o wybitnych, nieży-
jących postaciach delegatury – jej wielolet-
nim dyrektorze Janie Dziadoniu, wicedy-
rektorze Zbigniewie Zdasieniu oraz doradcy 
ekonomicznym Stanisławie Wójsie. 

Trzy osoby otrzymały Medal Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości. Wyróżniono 
także najlepszych kontrolerów. Listy gra-
tulacyjne wręczono: doradcom prawnym 
– Agacie Brzeskiej-Lebieckiej i Marcie 
Pankowskiej, doradcom ekonomicznym 
– Stanisławowi Dziwiszowi i Mariuszowi 

Gorczycy oraz  Janowi Jasińskiemu 
– emerytowanemu doradcy ekonomicz-
nemu.

Kolejnym punktem uroczystości były 
wykłady i wystąpienia. Jako pierwsi głos 
zabrali historycy z Uniwersytetu Peda-
go gicznego w Krakowie, dr hab. Łukasz 
Sroka i dr Konrad Meus, którzy przygoto-
wali prezentację „Wkład Galicjan w budo-
wę Najwyższej Izby Kontroli”. Następnie 
goście wysłuchali wykładu dr hab. Ireny 
Lipowicz, prof. Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, za-
tytułowanego „Najwyższa Izba Kontroli 
w służbie dobra publicznego – nowe wy-
zwania dla kontroli państwowej”. 

Uroczystości uświetnił występ chóru 
„Educatus” z Uniwersytetu Pedagogiczne-
go w Krakowie, pod dyrekcją Adama 
Korze niowskiego. 
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Pracownicy Delegatury NIK w Krakowie uhonorowani podczas uroczystości obchodów 100-lecia NIK 
zorganizowanego we wnętrzach Pałacu Wielopolskich, chwilę po otrzymaniu gratulacji od prezesa 
Krzysztofa Kwiatkowskiego (trzeci od prawej) i dyrektor delegatury Jolanty Stawskiej (piąta od lewej).
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Opole
Opolska delegatura NIK zorganizowała re-
gionalne obchody stulecia Najwyższej Izby 
Kontroli 25 czerwca. Uro czystość miała 
miejsce w Centrum Wy sta wienniczo- 
-Kongresowym w Opolu. W wydarze-
niu uczestniczyło wielu gości, wśród nich 
parlamentarzyści: Ryszard Galla, Tomasz 
Kostuś, Janusz Sanocki i  Grzegorz 
Peczkis, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii Marcin 
Ociepa, marszałek województwa opol-
skiego Andrzej Buła, prezydent Opola 
Arkadiusz Wiśniewski, biskup opolski 
ks. Andrzej Czaja oraz przedstawiciele 
administracji rządowej, organów ściga-
nia, nadzoru, kontroli i inspekcji, władz 
samorządowych, konsulatów, świata kul-
tury, nauki i biznesu. Przybyli też przed-
stawiciele NIK, w tym prezes Krzysztof 
Kwiatkowski, wiceprezesi Wojciech Kutyła 

i Mieczysław Łuczak, dyrektor general-
ny Andrzej Styczeń, były prezes NIK 
Mirosław Sekuła oraz dyrektorzy depar-
tamentów i delegatur, a także byli i obecni 
pracownicy z rodzinami.

Po odśpiewaniu hymnu gości przywitała 
dyrektor delegatury Iwona Zyman. Prezes 
NIK zaprezentował najważniejsze dokona-
nia opolskiej delegatury, a dyrektor gene-
ralny poprowadził ceremonię wręczenia 
odznaczeń państwowych pracownikom. 
Prezes wyróżnił koordynatorów najważ-
niejszych kontroli: Grażynę Stalską, Ewę 
Tomaszewską, Marzannę Wierzbicką, 
Marcina Blajdę i Rafała Marynowicza oraz 
sekretarza dyrektora delegatury – Annę 
Mazur, wręczając im listy gratulacyjne. 
Ponadto Delegatura NIK w Opolu otrzymała 
od Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego Odznakę Hono rową „Za zasługi 
dla Województwa Opol skiego”. 
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Pracownicy opolskiej delegatury podczas obchodów rocznicowych, celebrowanych w Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowym; dyrektor delegatury Iwona Zyman (dwunasta od lewej), wicedy-
rektor delegatury Janusz Madej (dziewiąty od lewej).
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Głos zabrali związani z Opolszczyzną: 
minister Marcin Ociepa, prezydent Arka-
diusz Wiśniewski oraz Józef Swaczyna 
– starosta strzelecki i przewodniczą-
cy Konwentu Starostów Województwa 
Opolskiego. 

W części poświęconej historii o ponad 
70-letnich dziejach kontroli państwowej 
na terenie Śląska Opolskiego opowiadał 

główny specjalista kontroli państwowej 
Damian Mielcarek. Zawiłe losy budowy 
polskiej państwowości po II wojnie świato-
wej przedstawił profesor Stanisław Nicieja 
w referacie „Rola Kresowian w organizacji 
państwa polskiego na Śląsku”.

Uroczystości zakończył występ orkie-
stry dętej OSP z Łowkowic. 

 (red.)

W pozostałych delegaturach uroczystości miały miejsce w lutym i marcu 2019 r. Relację z obchodów 
oraz listę odznaczonych pracowników zamieściliśmy na łamach nru 2/2019 „Kontroli Państwowej”.

Warszawska delegatura NIK obchodziła jubileusz Izby w czasie centralnych uroczysto-
ści 7 lutego 2019 r. Z tej okazji kilku pracowników zostało wyróżnionych odznaczeniami 
państwowymi.
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Odznaczenia dla pracowników
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z 2 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 15 czerwca  
2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, za zasługi  
dla Niepodległej, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli odznaczeni zostają:

MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Delegatura NIK w Białymstoku
Tomasz Pomian 

Marek Kazimierz Zapolski 
Janusz Aleksander Zawirski 

Stanisław Żukowski

Delegatura NIK w Krakowie
Katarzyna Teresa Bielańska 

Marcin Kopeć 
Czesława Kowalówka

Delegatura NIK w Lublinie
Ewa Anna Kulik

Edward Szempruch 
Monika Tomaszewska

Delegatura NIK w Opolu
Andrzej Borowski 

Marek Wojciech Dudek 
Janusz Madej

Delegatura NIK w Szczecinie
Adam Stanisław Borowski 

Radosław Kropiowski 
Bogumiła Sylwia Mędrzak

Delegatura NIK we Wrocławiu
Krzysztof Andrzej Całka 

Marek Jan Skrzypecki
Artur Jerzy Urban
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Człowiek, który miał szczególne zasługi dla Najwyższej Izby Kontroli, będąc jej preze-
sem  na początku lat 90. – już jako Prezydent RP wypowiedział znamienne słowa, które 
mają też odniesienie do misji NIK: „...żeby państwo polskie było silne, żeby potrafiło 
ochronić najsłabszych, żeby wszyscy byli równi wobec prawa i żeby zawsze zwyciężała 
uczciwość” ‒ powiedział Lech Kaczyński 3 maja 2009 roku podczas uroczystości Święta 
Narodowego na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Przywołuję te słowa, bowiem wszystko, co robi Najwyższa Izba Kontroli, wpisuje się 
dokładnie w te doniosłe cele. Kontrole NIK to przecież nieustanne upominanie się o siłę 
państwa, o ochronę najsłabszych, o równość wobec prawa i o uczciwość w życiu publicznym.

Żeby państwo było silne – temu celowi służy wiele kontroli dotyczących spraw obron-
ności, funkcjonowania sił zbrojnych, ale także policji, służb ratowniczych. Przypomnę 
jedną z nich z okresu mojej prezesury, dotyczącą przygotowania państwa na wypadek 
powodzi, opartą na ocenie działań w czasie wielkiej powodzi z 1997 roku. I myślę, że mię-
dzy innymi dzięki wnioskom z tej kontroli dziś państwo polskie jest znacznie silniejsze 
w obliczu żywiołu, co pokazały choćby niedawne doświadczenia w walce z poważnym 
zagrożeniem powodziowym.

Żeby państwo potrafiło obronić najsłabszych – w ten cel doskonale wpisują się od lat 
prowadzone kontrole NIK, dotyczące na przykład przestrzegania praw pacjentów w pla-
cówkach ochrony zdrowia, kontrole funkcjonowania domów pomocy społecznej czy pla-
cówek opiekuńczych, kontrole funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

Żeby wszyscy byli równi wobec prawa – o to Najwyższa Izba Kontroli troszczy się w kon-
trolach dotyczących funkcjonowania administracji publicznej i podejmowanych przez nią 
decyzji, w kontrolach zajmujących się zamówieniami publicznymi, gdzie chodzi o rów-
noprawne traktowanie wszystkich podmiotów, w kontrolach poświęconych korzystaniu 
z różnego rodzaju dotacji, do których powinien być równoprawny dostęp.

Żeby zawsze zwyciężała uczciwość – w tym wymiarze nieocenione są działania antyko-
rupcyjne Najwyższej Izby Kontroli. Izba ma naprawdę imponujący dorobek w prewencji 
antykorupcyjnej, opracowała wiele dokumentów analitycznych wskazujących na zagro-
żenia korupcją, rozpoznających mechanizmy korupcjogenne, ujawniających najważ-
niejsze obszary zagrożenia – to jest dość unikalne dzieło NIK, budzące zainteresowanie 
w Europie i w świecie i budujące autorytet NIK. Dodać należy, że i sama Izba uchodzi 
za instytucję, która wypracowała dość skuteczne mechanizmy, które minimalizują ryzyko 

W służbie państwu  
i obywatelom
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wystąpienia tego zjawiska wewnątrz instytucji, co spotykało się i nadal spotyka z uzna-
niem instytucji zagranicznych, między innymi organizacji Transparency International 
czy Banku Światowego.

100 lat w historii, 15 lat w Unii
Ze 100 lat historii Najwyższej Izby Kontroli już 15 lat przypada na okres członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej i związanej z nim współpracy z Europejskim Trybunałem 
Obrachunkowym i innymi organami kontroli państw członkowskich UE. Ta współpraca 
zaczęła się dekadę wcześniej przed oficjalnym członkostwem. Kontakty z Europejskim 
Trybunałem Obrachunkowym i pierwsze przygotowania NIK do funkcjonowania w Unii 
Europejskiej podjął w pierwszej połowie lat 90. prezes Lech Kaczyński. Już wówczas 
Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała się w kontrolach dotyczących polskich przygoto-
wań do członkostwa oraz w kontrolach związanych z wykorzystaniem funduszy przed-
akcesyjnych.

Izba okazała się instytucją bardzo dobrze przygotowaną do realizacji kontroli w Polsce 
jako kraju Unii Europejskiej. Udźwignęła zarówno zadania dotyczące spraw unijnych 
w kraju, jak również te z zakresu współpracy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym 
i innymi organami kontrolnymi państw członkowskich. Z perspektywy ETO, odwołując 
się do wielu znanych mi i wcale niekurtuazyjnych opinii, NIK jest postrzegana jako szcze-
gólnie cenny i pożądany partner do współpracy.

Myślę, że jest kilka ważnych podstaw europejskiego sukcesu Najwyższej Izby Kontroli, 
sukcesu wyrażającego się w tym, że NIK nie tylko dorównuje innym organom kontroli 
w Europie swoim profesjonalizmem i doświadczeniem, ale pod pewnymi względami może 
być i jest wzorem dobrych praktyk.

Po pierwsze – NIK ma bardzo solidne podstawy prawne, zarówno ustrojowe, jak i pro-
ceduralne. Ustrój i kompetencje NIK wywodzące się z Konstytucji RP zostały rozwinię-
te w ustawie. Zadania i uprawnienia kontrolne są szerokie; obejmują prawie całą sferę 
działania władz publicznych i nie ograniczają się do kwestii wyłącznie finansowych. 
Tych jasnych kompetencji może w pewnych obszarach zazdrościć Izbie Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, który, choć też jest umocowany w traktatach, nie ma jednak tak jasne-
go mandatu i powstają niekiedy wątpliwości, na przykład co do zakresu kontroli ETO 
w państwach członkowskich czy też zakresu przedstawianych rekomendacji.

Po drugie – NIK ma stabilną i profesjonalną kadrę, co na tle innych instytucji państwo-
wych i publicznych jest widocznym atutem. Informacje NIK wzbudzają niekiedy kontro-
wersje, ale profesjonalizm kontrolerów zasadniczo nie jest kwestionowany.

Po trzecie – wypracowany przez lata model komunikacji ze społeczeństwem. Różna 
bywała w przeszłości i współcześnie intensywność tej komunikacji, ale informacje NIK 
budzą zazwyczaj duże zainteresowanie mediów i społeczeństwa, są przywoływane w wielu 
debatach jako ważne źródło wiedzy o państwie. Dobrej komunikacji sprzyja podejmowanie 
ważnych społecznie tematów, w których Izba pełni niekiedy rolę adwokata społecznego, 
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broniącego, obywateli przed niewłaściwym działaniem władz. W tę rolę wpisują się mię-
dzy innymi kontrole dotyczące praw pacjentów w publicznej służbie zdrowia, kontrole 
funkcjonowania placówek opieki społecznej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony 
zwierząt. Ta „społeczna twarz” jest niewątpliwie sukcesem Najwyższej Izby Kontroli.

Po czwarte – dobre i intensywne relacje z Sejmem i Senatem, w których udaje się 
Izbie zachować neutralność i unikać poważniejszych uwikłań politycznych. W Sejmie 
czy w Senacie informacje NIK zasadniczo uchodzą za obiektywne.

Godne służenie Rzeczypospolitej
Wymienione wyżej czynniki uważam za kluczowe w kształtowaniu się krajowej i mię-
dzynarodowej pozycji NIK. To są atuty Izby, natomiast minusów w działalności NIK 
dostrzegam niewiele. Są jednak pewne kwestie do przemyślenia i poprawy. 

Przede wszystkim – żal protokołu kontroli, który niegdyś był „solą” kontroli i niezbyt 
fortunnie został zlikwidowany. Stanowił szczególną, obiektywną fotografię stanu państwa. 
Jego brak nie jest zapewne tak bardzo widoczny dla zewnętrznych odbiorców, zaintere-
sowanych głównie końcową informacją, ale może powodować problemy w czasie samej 
kontroli, na przykład jeśli chodzi o odpowiedzialność za ustalenia (kontrolera i dyrektora 
jednostki), w sytuacji gdy w wystąpieniu pokontrolnym ze względu na jego istotę następuje 
pewne wymieszanie faktów i ocen.

Izba powinna też jeszcze pracować nad syntetyzowaniem wyników kontroli, niektóre 
informacje wydają się zbyt obszerne i szczegółowe, jak na oczekiwania niebędącego spe-
cjalistą czytelnika. Bywa też problem z wnioskami pokontrolnymi, niekiedy nazbyt licz-
nymi i ogólnymi, przez co trudno potem rozliczyć ich wykonanie.

Z okazji 100-lecia utworzenia Izby i 15-lecia jej funkcjonowania w Unii Europejskiej 
składam wszystkim kontrolerom i pracownikom podziękowania za godne służenie 
Rzeczypospolitej i za wielki wkład w budowanie siły państwa oraz sprawiedliwości i uczci-
wości w życiu publicznym. Życzę, aby przez kolejne 100 lat Izba dobrze służyła Polsce 
w każdym z tych wymiarów.

Janusz Wojciechowski
 członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,

prezes NIK w latach 1995‒2001
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Piękny jubileusz. Dobra okazja do spojrzenia z pewnej perspektywy na początki, dzień 
dzisiejszy i przyszłość.

Fascynujące są pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości, kiedy trzeba było tworzyć 
nasz kraj i budować państwo na nowo. Scalenie tak różnych doświadczeń i kultur jakie 
rozwijały się przez kilka pokoleń pod różnymi zaborcami wymagało niezwykłej, wizjo-
nerskiej wyobraźni, ale też otwartości na innych, ich poglądy i doświadczenia. Wynikiem 
takiego podejścia było stworzenie organu kontroli państwa o szerokich kompetencjach, łą-
czącego tradycyjne elementy obrachunkowe – finansowej rozliczalności i sprawo zdawczości 
z kontrolą wypełniania funkcji, którą dzisiaj nazywamy kontrolą wykonania zadań. 
Było to bardzo nowatorskie podejście w tamtym czasie i wyprzedziło o wiele dekad po-
dobne rozwiązania w wielu bardziej rozwiniętych krajach.

Czy doświadczenia z pierwszych lat stuletniej historii mają dla nas dzisiaj jakiekol-
wiek znaczenie? Dzisiaj żyjemy w zupełnie innych czasach.

Procesy globalizacyjne prowadzą do wzmożonej współpracy międzynarodowej, otwie-
rającej nowe możliwości i przynoszącej wiele korzyści. Najwyższa Izba Kontroli jest ak-
tywnym uczestnikiem tej współpracy. Angażujemy się w nią zgodnie z mottem INTOSAI 
„wspólne doświadczenia przynoszą korzyść wszystkim”. Jesteśmy cenionym partnerem 
wnoszącym wkład w tworzenie i modyfikowanie standardów kontroli, wymianę doświad-
czeń i dobrych praktyk, pomoc najwyższym organom kontroli (NOK) państw rozwija-
jących się w ramach projektów twinningowych i własnych. Dzięki aktywności i angażo-
waniu się w różne wspólne przedsięwzięcia jesteśmy wybierani do zarządów INTOSAI 
i EUROSAI, gdzie wykorzystując swoje doświadczenia bierzemy udział w zarządzaniu 
tymi wielkimi organizacjami międzynarodowymi. Wygrywając międzynarodowe, otwarte 
postępowania konkursowe na audyt zewnętrzy CERN, Rady Europy czy OECD potwier-
dzamy swoją pozycję, pomagamy ulepszać funkcjonowanie tych organizacji, jednocześnie 
sami zdobywając unikalne doświadczenia.

Jedną z najefektywniejszych form współpracy międzynarodowej, przynoszącą bezpo-
średnią korzyć naszym interesariuszom, są międzynarodowe kontrole równoległe. Dzięki 
zaangażowaniu we wspólne przedsięwzięcia kontrolne NOK z różnych krajów, prowadzone 
zgodnie z międzynarodowymi standardami i na podstawie najlepszych praktyk, możemy 
skutecznie badać procesy zachodzące w skali ponadnarodowej. Mamy w tej dziedzinie 
chlubną kartę, bo to NIK zainicjowała tę formę współpracy w EUROSAI i do tej pory 
jest jej najbardziej aktywnym uczestnikiem.

Kolejnymi efektami współpracy międzynarodowej, z których NIK korzysta, są różne 
narzędzia INTOSAI służące do oceny i samooceny swojej działalności, w celu 
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jej udoskonalania. Nasi eksperci są też często zapraszani do zespołów prowadzących 
takie oceny w innych NOK.

Obchodzimy jubileusz 100-lecia NIK w Polsce, a tak dużo miejsca poświęcam współ-
pracy międzynarodowej – bo na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele naszych 
unormowań, procedur i praktyk jest owocem tej współpracy. 

Tak jak 100 lat temu, z wielką wyobraźnią stworzono prawne podstawy funkcjonowa-
nia naszej instytucji, posiłkując się doświadczeniami innych krajów, podobnie ustawa 
z 1994 roku na nowo ukształtowała NIK jako nowoczesny organ kontroli, odpowiadający 
demokratycznym ambicjom nowego państwa, również sięgając po przykłady najlepszych 
rozwiązań zagranicznych.

Powinniśmy być dumni z tego, że budując własną tożsamość potrafiliśmy mądrze wyko-
rzystać doświadczenia innych. Nie jest to powszechna cecha w polskim życiu publicznym.

To, co nas również wyróżnia spośród zdecydowanej większości instytucji publicznych 
w Polsce, to rozwój przez ciągłość i kontynuację. Zmiany wprowadzane są ewolucyjnie. 
Kolejni prezesi rozwijają i modyfikują procesy i programy poprzedników – budują na ich do-
konaniach. Pozwala to na realizowanie wizji rozwoju i osiąganie strategicznych celów 
w dłuższej perspektywie. W administracji publicznej często praktykowane są, motywo-
wane tylko względami polityki partyjnej, radykalne zmiany, odwracające zaawansowa-
ne już i przynoszące pierwsze efekty reformy. Dokonywane są w sposób nieprzemyślany 
i nieprzygotowany, pociągający za sobą ogromne straty finansowe i jeszcze poważniejsze 
w skutkach zniechęcenie i brak wiary w trwałość nowo rozpoczynanych inicjatyw ze stro-
ny urzędników odpowiedzialnych za ich wdrażanie i odbiorców. Patrząc z perspektywy 
swojej ponad 25-letniej pracy w NIK sądzę, że jest to jedna z najpoważniejszych i niedo-
szacowanych w skutkach bolączek państwa polskiego w ostatnich 30 latach. 

Zmiany są nieuniknione i potrzebne aby dostosować się do coraz szybciej pędzącego 
świata. Zmieniamy się wraz ze zmieniającym się środowiskiem, w którym pracujemy.

Dekadę temu zadeklarowaliśmy publicznie, że naszym głównym interesariuszem są oby-
watele. Pociągnęło to za sobą istotne zmiany w komunikowaniu się ze społeczeństwem. 
Z jednej strony nasze kontrole w coraz większym stopniu koncentrują się na obszarach 
i sprawach istotnych dla codziennego życia obywateli, a z kolei z wynikami naszej pracy 
staramy się docierać bezpośrednio do ludzi. Stało się do możliwe dzięki nowym kana-
łom informacyjnym stworzonym przez media społecznościowe, z których szeroko korzy-
stamy. Efektem tego jest ciągle zwiększające się zaufanie społeczne do naszej instytucji. 
Odzwierciedla to naszą wiarygodność, co z kolei wzmacnia naszą efektywność, bo łatwiej 
jest akceptować oceny i wnioski wiarygodnej i szanowanej instytucji.

Oczywiście nie zmniejsza to roli parlamentu, do którego kierujemy wszystkie nasze 
informacje pokontrolne. To my dostarczamy wiarygodne i bezstronne oceny działalności 
administracji publicznej, umożliwiając tym samym parlamentowi sprawowanie kontrol-
nej funkcji nad rządem. Jedno z życzeń jubileuszowych mogłoby dotyczyć lepszego wyko-
rzystania przez organy państwa efektów naszej pracy.
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Najbardziej widoczne zmiany w technice pracy NIK w ciągu ostatnich 25 lat to te związane 
z technologiami informatycznymi i cyfryzacją naszego życia. Nasi młodsi koledzy zapew-
ne z trudem mogą sobie wyobrazić jak wyglądała praca kontrolera przed ćwierćwieczem. 
Ale też nie oczekujemy od nich, aby temu poświęcali swoją uwagę. Troską naszą i naszych 
następców powinno być to, jak wykorzystać w pracy nadchodzące zmiany, które po raz 
kolejny zrewolucjonizują świat, takie jak: sztuczna inteligencja, automatyzacja, dostęp 
do dużych zbiorów danych (big data), kontrole partycypacyjne, czyli z udziałem obywa-
teli i coraz to nowe formy i kanały komunikacji, przy jednoczesnym zaniku autorytetów 
i zmniejszającą się wartością doświadczenia ludzkiego.

Dlatego będziemy, a w zasadzie już zaczęliśmy szukać, wspólnie z kolegami z innych 
NOK, najlepszych form zaadaptowania pojawiających się nowych rozwiązań.

Truizmem jest stwierdzenie, że globalizacja przynosi wiele korzyści, ale też i nieznane 
zagrożenia. Po historycznych wydarzeniach, jakimi były przystąpienie do NATO i wejście 
do UE, przez pierwsze 10 lat wydawało się, że przyszłość będzie coraz bardziej obiecująca 
dla Polski. To poczucie bezpieczeństwa i świetlanej przyszłości dość gwałtownie się załamało. 

Nowe tendencje w przekazywaniu informacji powodują, że w coraz większym stopniu 
stajemy się elementem większej całości, na którą mamy coraz mniejszy wpływ. Trudniej 
przeciwdziałać fałszywym informacjom, celowo zakłócającym porządek demokratycznego 
świata. Dezinformacja niszczy zaufanie do państwa. A naszym zadaniem, nabierającym 
coraz większego znaczenia w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomiczno-poli-
tycznych, jest przywracanie zaufania do instytucji publicznych. Jesteśmy przecież częścią 
tego państwa, organem, którego celem jest ulepszanie jego funkcjonowania przez wykony-
wanie zadań konstytucyjnych, czyli kontroli. 

To, co nam pozwoli wypełnić to zadanie i co jest trwałe w zmieniających się warun-
kach, to niezmienne poczucie służby Rzeczypospolitej. Wypełnimy je należycie, kierując 
się naszymi wartościami, doskonaląc profesjonalizm.

Naszą rolą, nabierającą coraz większego znaczenia, jest dostarczanie prawdy w cza-
sach, kiedy coraz trudniej o obiektywne i bezstronne źródła informacji. Tym większym 
wyzwaniem jest zapewnienie rzetelności i obiektywności wyników kontroli przekazywa-
nych przez nas społeczeństwu. Jednym z mechanizmów wspomagających osiąganie ja-
kości materiałów Izby jest kolegialność wbudowana w wewnętrzne procedury kontrolne 
– rozumiana jako wieloetapowe, zbiorowe dochodzenie do ostatecznych wyników kontroli.

I to może jest rola jaką mamy do spełnienia po stu latach istnienia, w coraz bardziej 
podzielonym i coraz mniej rozumiejącym się społeczeństwie, podobna do tej, jaką pełniła 
NIK w pierwszych latach wolnej, scalającej się po rozbiorach Polski. 

Bardzo nam życzę, abyśmy byli w stanie podołać temu zadaniu. 

Jacek Jezierski, radca prezesa NIK,
pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej,

prezes Izby w latach 2007–2013




