
Delegatura NIK w Bydgoszczy
Od blisko 70 lat w regionie kujawsko-pomorskim prowadzi działalność Delegatura 
Najwyższej Izby Kontroli z siedzibą w Bydgoszczy1. Przez ten czas, naznaczony  
rów nież dramatycznymi dziejami naszego kraju, ukształtował się etos pracy  
regionalnej kadry kontrolerów. Wieloletnie doskonalenie w wypełnianiu misji  
zawodowej sprawiło, że jednostka ma udział w osiągnięciach całej Izby. Może też 
poszczycić się wybitnymi pracownikami, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój NIK. 
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Udział delegatury w rozwoju 
regionu kujawsko-pomorskiego
LESZEK MURAT

Początki kontroli w regionie 1

Przed II wojną światową kontrola w re-
gionie kujawsko-pomorskim należała 
do właściwości miejscowej Izby Okręgowej 
Kontroli w Poznaniu (mimo tego, że stoli-
cą województwa pomorskiego był Toruń, 
nie zdecydowano się na utworzenie tam 
osobnej izby okręgowej). Siedzibę delega-
tury usytuowano w Bydgoszczy dopiero 
w 1949 r., kiedy ustawą o kontroli pań-
stwowej reaktywowano Najwyższą Izbę 
Kontroli. Delegatura powstała przez prze-
kształcenie działającego przy Prezydium 
Krajowej Rady Narodowej Biura Kontroli, 
które istniało od 1945 r. Nie była jednak 
wprost kontynuatorką Biura, ale nową 
instytucją, która przejęła jego zasoby ka-
drowe. Utworzono wówczas delegatury 
miejscowe w każdym z 14 województw, 

1 Przygotowując artykuł wykorzystano m.in. zasoby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, materiały archi-
walne NIK, monografię: D. Bolikowska, W. Robaczyński: Najwyższa�Izba�Kontroli.�Tradycja�i�współczesność, 
Warszawa 2009; artykuły zamieszczone w „Kontroli Państwowej”: J. Kuligowski: Z�dokumentów�i�z�życia, 
nr 1/2003; Wspomnienie�redakcyjne�Z�żałobnej�karty, „Kontrola Państwowa” nr 3/2004 r.

w tym w województwie pomorskim. 
Od  tego momentu – pomimo zmian 
zachodzących w podziale administra-
cyjnym – siedziba delegatury pozostała 
w Bydgoszczy. Struktura delegatury pod-
legała jednak wielokrotnym przekształce-
niom, co odzwierciedlało ogólne trendy 
ustrojowe, jakie zachodziły w tym okre-
sie. I tak, funkcjonująca od marca 1949 r. 
delegatura miejscowa NIK w Bydgoszczy 
od grudnia 1952 r. istniała jako organ 
Ministerstwa Kontroli Państwowej, aby na-
stępnie od grudnia 1957 r. wrócić do stanu 
pierwotnego. W latach 1976–1981 działała 
pod zmienioną nazwą Okręgowy Urząd 
Kontroli w Bydgoszczy. Właściwością 
obejmowała województwo bydgoskie 
w jego granicach administracyjnych do 
1975 r., bydgoskie, toruńskie i włocławskie 
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w granicach administracyjnych do 1998 r., 
a od 1999 r. – woj. kujawsko-pomorskie.

Pierwszy dokument wytworzony przez 
delegaturę pochodzi z 1 kwietnia 1949 r. 
Jest to protokół z konferencji inspektorów 
(kontrolerów), podczas której szef delega-
tury Feliks Nowakowski omawiał zmia-
ny, jakie zaszły w wyniku wejścia w życie 
ustawy o kontroli państwowej. Głównym 
tematem konferencji było porównanie 
nowo powołanej NIK z jej przedwojenną 
poprzedniczką. Wskazano, że przed II wojną 
światową materiały z kontroli były „często 
chowane i nie wyzyskiwane”, zaś zakres 
kontroli zbyt wąski, jako że ograniczony 
„wyłącznie do kontroli gospodarki pienięż-
nej i materiałowej”. Odtąd przeprowadza-
ne kontrole miały mieć charakter bardziej 
„profilaktyczny”. 

Historia siedziby 
Delegatura przez większy okres swo-
jego istnienia zajmowała okazały budy-
nek położony przy alei Ossolińskich 7. 
Projekt gmachu został opracowany 
około 1927 r. Wzniesiono go w willowej 
dzielnicy Sielanka, która zamykała cen-
trum ówczesnej Bydgoszczy od wschodu. 
W tym czasie nieopodal powstał monu-
mentalny rotundowy kościół połączony 
z gmachem seminarium duchownego 
(zgromadzenia św. Wincentego á Paulo), 
który uczynił z tego miejsca reprezentacyj-
ną część miasta. W latach 30. XX wieku 
budynek zajmował Pomorski Inspektorat 
Okręgowej Straży Granicznej. We wrze-
śniu 1939 r., po mobilizacji, jej 16 pracow-
ników dostało się do niewoli radzieckiej. 
Przeżył tylko jeden, podczas gdy pozostali 
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W sierpniu 2005 r. kontrolerzy wprowadzili się do gmachu przy ul. Wały Jagiellońskie 12.
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zostali zamordowani przez NKWD w la-
sach katyńskich. Szczęśliwie pamięć 
o ich ofierze przetrwała trudne czasy. 
W 1994 r. z inicjatywy dyrektora delega-
tury Jarosława Wenderlicha oraz członków 
Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci 
Walki i Męczeństwa w Bydgoszczy po-
stanowiono przypomnieć to wydarzenie. 
Tablicę z brązu, zaprojektowaną i wyko-
naną przez artystę plastyka Aleksandra 
Dętkosia, umieszczono na elewacji fronto-
wej budynku. Jej odsłonięcia dokonał ów-
czesny wiceprezes NIK Antoni Pietkiewicz 
w obecności pracowników delegatury 
i mieszkańców miasta, w tym 98-letnie-
go Aleksandra Bardadyna, który jako je-
dyny ocalał z zagłady. 

W 1949 r. willa została przejęta przez 
NIK i zaadoptowana na jej potrzeby. Był 
to reprezentacyjny, gustownie urządzony 
obiekt, nieopodal urzędu stanu cywilnego. 
W okazałym holu znajdował się kominek 
oraz antyczne fotele. Takie widoki wręcz 
rozbudzały wyobraźnię. Pewnego dnia 
pracownik delegatury zauważył siedzą-
cych na tych fotelach odświętnie ubraną 
parę, jak się okazało, oczekującą na swoją 
ceremonię ślubną… 

Z biegiem lat uwidaczniały się jednak 
mankamenty gmachu. Z powodu posia-
dania tylko jednego telefonu kontrolerów 
wywoływało się za pomocą korytarzowe-
go echa, zaś korzystanie z potężnego da-
lekopisu wywoływało drgania budynku. 
Okazało się, że jest on niedostoswany 
do potrzeb zmieniającej się szybko tech-
nologii informatycznej. Generalna mo-
dernizacja wiązałaby się tymczasem z po-
ważnymi inwestycjami, z których część 
była utrudniona ze względu na ograniczenia 
konserwatorskie. Z tych m.in. powodów 

kierownictwo delegatury podjęło decyzję 
o zmianie lokalizacji. Rozważano różne 
miejsca, w tym także przeniesienie sie-
dziby do Torunia. 

Ostatecznie zdecydowano się zająć bu-
dynek byłego przedszkola, usytuowany 
przy ul. Wały Jagiellońskie 12, w centrum 
Bydgoszczy, choć nieco oddalony od miej-
skiego zgiełku. Znalazło się tu miejsce za-
równo na obszerny parking, jak i na piękny 
ogród. W sierpniu 2005 r. kontrolerzy 
wprowadzili się do nowych pomieszczeń, 
a samo otwarcie było dużym wydarze-
niem dla miasta, w uroczystości wzię-
li udział m.in. prezydent Bydgoszczy 
Konstanty Dom browicz oraz ks. biskup 
Jan Tyrawa. 

Kontrolerzy
Na podstawie zgromadzonych w archiwach 
materiałów można stwierdzić, że pierw-
sza kadra kontrolerska składała się z trzy-
nastu osób, wraz z szefem delegatury, 
w tym z trzech kobiet. Były one wysoko 
cenione, ponieważ zajmowały czołowe 
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Pamiątkowa tablica umieszczona na elewacji 
poprzedniej siedziby delegatury przy ul. Osso-
lińskich 7; pamięć o ofiarach NKWD przetrwa-
ła dzięki staraniom ówczesnego dyrektora 
Jarosława Wenderlicha oraz Miejskiego Ko-
mitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
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miejsca w prowadzonej wówczas klasyfi-
kacji współzawodnictwa pracy. Nawiasem 
mówiąc, taka forma oceniania kontrolerów 
od samego początku wzbudzała kontrower-
sje, zapewne z powodu powiązania z fun-
duszem nagród. Brakowało szczegółowej 
instrukcji klasyfikowania pracowników, 
narastały wątpliwości co do uzasadniania 
ocen, występowały opóźnienia w poda-
waniu wyników. 

Już na samym początku ujawniły się 
też potrzeby doskonalenia techniki i meto-
dyki kont roli. Za największe mankamenty 
uważano wówczas pośpiech w przygotowy-
waniu kontroli oraz brak ustalonej metody 
badań. Problemom starano się zaradzić 
organizując wewnętrzne wykłady meto-
dologiczne, jak na przykład o dedukcyjnej 
i indukcyjnej metodzie kontroli, czy o ana-
lizie materiałów z kontroli. 

Ponadto przyjęto praktykę omawia-
nia na comiesięcznych odprawach zmian 
w ustawodawstwie, referowanych przez 
wytypowanych kontrolerów. Dużą wagę 
przykładano też do realizacji planów kon-
troli oraz wyuczenia nawyku przestrzega-
nia czasochłonności zadań kontrolnych. 

Pracowników tamtego okresu ciepło 
wspominał w 2003 r. Jerzy Kuligowski 
– emerytowany już wówczas kontroler 
NIK2. Na przykład Annę Robakową zapa-
miętał jako niezwykle dokładnego doradcę 
prawnego, z której fachowości skorzysta-
ło wielu inspektorów. Romuald Jagielski 
zdobył zaś uznanie jako osoba uniwersal-
na, zaangażowana i przyjemna we współ-
pracy, będąca dobrym instruktorem dla 

2 W artykule pt. Z�dokumentów�i�z�życia, op.cit.

młodych. Wybitną osobowością był Julian 
Gnoiński – pracownik delegatury w la-
tach 1950–1953. Podjął jedną z pierw-
szych prób ujęcia w zarysie ważniejszych 
zagadnień teorii kontroli w monografii 
pt.: „Wybrane zagadnienia teorii kontroli” 
wydanej w 1973 r. Skupił się w niej przede 
wszystkim na perspektywie właściwej 
dla teorii organizacji i zarządzania oraz cy-
bernetyki (nawet posłużył się pojęciem 
cybernetyzacja kontroli). Julian Gnoiński 
nawoływał do podjęcia działań zmierza-
jących do naukowego opracowania pod-
stawowych pojęć dotyczących kontroli. 
Uważał, że NIK „powinna być głównym 
inspiratorem i rzecznikiem rozwoju myśli 
naukowej i praktycznej w zakresie kon-
troli w naszym kraju”. Szczególnie cenne 
są dokonane przez niego systematyki form 
działania kontrolnego, kryteriów kontroli, 
a także wyznaczeń. 

Na koniec 1989 roku delegatura zatrud-
niała 56 osób. W okresie przełomu do-
szło – jak w wielu instytucjach publicz-
nych – do znacznych zmian kadrowych. 
W 1990 r. połowa osób straciła pracę 
(17 z powodu likwidacji Oddziału do spraw 
Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej), a na ich 
miejsce zatrudniono 8 nowych pracow-
ników. Taki stan kadr pozostawał w na-
stępnych latach w zasadzie bez większych 
zmian. Obecnie, w 2018 r., w delegaturze 
jest zatrudnionych 41 kontrolerów. 

Przemiany ustrojowo-gospodarcze były 
też okresem, kiedy kontrolerzy stali się 
„milionerami” – zarabiali blisko 2 mln zł 
miesięcznie (1990 r.). 
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Dyrektorzy
Na kierunek rozwoju delegatury znaczny 
wpływ wywarli jej dyrektorzy. Z dokumen-
tacji archiwalnej wynika, że pierwszym 
był Feliks Nowakowski, który tytułował 
się „Obywatelem Szefem Dele gatury”. 
W 1951 r. zastąpił go Jan Dziedzic specja-
lizujący się w leśnictwie (zdobył wykształ-
cenie na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego oraz doświad-
czenie jako inspektor w Dyrekcji Lasów 
Państwowych w  Toruniu). W  latach 
1958–1972 delegaturą kierował Tadeusz 
Sołodkowski – absolwent Szkoły Głównej 
Planowania i Statystyki w Warszawie 
(obecnie Szkoła Główna Handlowa). Był 
kontrolerem łącznie przez trzydzieści lat. 
Wspominany jako sympatyczny, umiejący 
sprawnie organizować pracę, „choć czasem 
miał ostre i twarde spojrzenie, ale czasem 
też kiedy go coś rozbawiło śmiał się ser-
decznie i zaraźliwie całym sobą”3. Podobnie 
jak Julian Gnoiński, propagował nauko-
we podejście do kontroli. W 1972 r. trafił 
do centrali, gdzie pełnił m.in. funkcję redak-
tora naczelnego „Kontroli Państwowej”. 
Dużą wagę przykładał do przydatności 
praktycznej tego czasopisma i dzięki niemu 
przez kilka lat ukazywały się dodatkowe 
numery szkoleniowe. Odszedł na emerytu-
rę w 1985 r. jako dyrektor Departamentu 
Koordynacji i Analiz NIK. 

Tadeusza Sołodkowskiego zastąpił 
Czesław Dobrowolski, pełniący tę funkcję 
do 1986 r. Był absolwentem Uniwer sytetu 
Mikołaja Kopernika w Toru niu i – po-
dobnie jak poprzednik – pracował jako 

3 Wspomnienie redakcyjne: Z�żałobnej�karty, op.cit.

kontroler przez wiele lat (blisko czterdzie-
ści). Kolejny dyrektor – Roman Bąk ukoń-
czył Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu, 
a przed przybyciem do delegatury prze-
bywał przez cztery lata na placówce dy-
plomatycznej w Sofii. 

W 1992 r. na ponad dwadzieścia lat kie-
rownictwo przejął Jarosław Wenderlich, 
który otworzył nowy rozdział w dziejach de-
legatury. Bez przesady można powiedzieć, 
że współtworzył historię całego regionu. 

W latach 80. aktywnie działał w Soli-
darności, współzałożył Prymasowski Ko-
mitet Pomocy Osobom Pozbawionym 
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Tadeusz Sołodkowski, dyrektor bydgoskiej 
delegatury w latach 1958–1972; póżniej m.in. 
redaktor naczelny „Kontroli Państwowej”. 
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Wolności i Ich Rodzinom. Angażował 
się w organizację Mszy za Ojczyznę 
oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. 
Redagował i kolportował wydawnictwa 
drugiego obiegu. Był wielokrotnie szy-
kanowany przez władze komunistycz-
ne. W III RP odznaczony m.in. Krzyżem 
Kawa lerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Wolności i Solidarności oraz Krzyżem 
Semper Fidelis. Dla kontrolerów sta-
nowił wzór postępowania. Był prawym 
i życzliwym człowiekiem. Przyznawał 
pracownikom prawo do błędu, pomył-
ki i dawał drugą szansę. Nie unikał przy 
tym trudnych kontroli, co przysporzyło 
mu wiele kłopotów. W połowie lat 90. 
nieznani sprawcy spalili jego domek let-
niskowy. Uważał to za zemstę związaną 
ze swoją działalnością zawodową, ale po-
zostawał nieugięty, i to nawet w obliczu 
nacisków parlamentarnych, aby go odwo-
łać. Pomysłem Jarosława Wenderlicha 
było zorganizowanie kontrolerów w czte-
ry zespoły tematyczne: budżetowy, 

budownictwa, zdrowia i oświaty oraz ban-
kowy. Szczególnie zaangażował się w kon-
trole banków, a z czasem wyspecjalizował 
delegaturę w tej tematyce. Jedną z naj-
głośniejszych kontroli przeprowadzono 
w Bydgoskim Banku Komunalnym. Błędy 
w zarządzaniu spowodowały tam straty 
sięgające kilkuset miliardów starych zło-
tych, które następnie doprowadziły bank 
do upadku. We włocławskim oddziale 
PKO BP wykryto zaś nieprawidłowości 
przy budowie siedziby – zakupów doko-
nywano za pomocą fikcyjnej spółki. 

Od 2014 r. kierownictwo nad delegaturą 
sprawuje Barbara Antkiewicz. Jest absol-
wentką Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Krajowej Szkoły Administracji Pu bli cznej, 
posiada uprawnienia audytora wewnętrz-
nego i księgowego. Dobrze zna praktycz-
ną stronę zawodu kontrolera – przeszła 
wszystkie szczeble kariery kontrolerskiej, 
zaczynając od stanowiska młodszego in-
spektora. Kontynuuje tradycje delegatu-
ry, skupiając się na kontrolach szczególnie 
ważnych dla regionu. 

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski (w środku) w towarzystwie nowej dyrektor delegatury Barbary 
Antkiewicz i jej poprzednika Jarosława Wenderlicha; Bydgoszcz, 23 stycznia 2014 r.
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Fot. Artur Gackowski
Pracownicy Delegatury NIK w Bydgoszczy, dyrektor delegatury Barbara Antkiewicz (siedzi czwarta z lewej), wicedyrektor Jarosław Słaby, (stoi, dziewiąty 
z prawej), Bydgoszcz, 11 marca 2014 r.
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Podejmowane kontrole
Sprawy samorządowe

W ostatnich dwudziestu latach delegatu-
ra podejmowała wiele ważnych kontroli. 
Zaintere s owania i fachowość kontrolerów 
miały duże znaczenie przy doborze te-
matów oraz sprawności przeprowadzenia 
kontroli. Najwięcej kontroli, szczególnie 
ważnych dla społeczności lokalnej, do-
tyczyło spraw szczebla samorządowego,  
n.p. zbadano dysponowanie majątkiem 
komunalnym, w tym remontowanie ko-
munalnych budynków mieszkalnych, oce-
niono powiązania wybranych jednoosobo-
wych spółek komunalnych z budżetami 
gmin, zweryfikowano poprawność działań 
promocyjnych miast na prawach powiatu. 

Do najciekawszych należała kontrola 
z 2001 r. gospodarowania stałymi odpada-
mi komunalnymi przez jednostki samorzą-
du terytorialnego. Zaalarmowano wówczas 
opinię, że trzy czwarte objętych badaniem 
gmin nie posiadało programów ochrony 
środowiska, natomiast selektywną zbiórkę 
odpadów i ich segregację w miejscu składo-
wania prowadziła zaledwie co dziewiąta. 
Eksploatowane składowiska w większości 
nie spełniały wówczas wymogów ochrony 
środowiska. Ponadto gminy nie podejmo-
wały skutecznych działań na rzecz zapo-
biegania powstawaniu dzikich wysypisk 
oraz ich likwidacji. 

Interesujące były też wyniki kontroli z lat 
2009–2010 dotyczących gospodarowania 
mieniem przez związki międzygminne. 
Choć sformułowano ocenę pozytywną, 
to stwierdzono liczne nieprawidłowości, 
takie jak nieprzestrzeganie zasad prawi-
dłowej gospodarki w obrocie i zarządzaniu 
mieniem, czy nieprawidłowe przeprowa-
dzenie inwentaryzacji mienia. 

Poza tym warte zauważenia są kilkakrot-
ne kontrole jednej z najważniejszych inwe-
stycji w regionie – budowy oraz działalności 
Opery Nova w Bydgoszczy. Ujawniono 
m.in. braki podstawowych dokumentów 
niezbędnych do finansowania tej inwe-
stycji z budżetu państwa. Kontrolerzy 
zwrócili uwagę na brak akceptacji dys-
ponenta środków budżetowych dla re-
alizowanych od 1973 r. prac. Co więcej, 
stwierdzono, że część budynku stała się 
zbędna, a na jej realizację wydatkowano 
ponad 5 mln zł. 

Delegaturę interesowała dostępność pu-
blicznego transportu zbiorowego dla osób 
niepełnosprawnych w miastach na prawach 
powiatu, czy też duże regionalne przedsię-
wzięcia inwestycyjne: przebudowa drogi 
krajowej nr 91 w granicach administracyj-
nych miasta Włocławek oraz budowa sys-
temu publicznego transportu zbiorowego 
na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 
Metropolitalnego. Były to trudne kontro-
le, wymagające wiedzy specjalistycznej. 
Nieprawidłowości stwierdzone przy prze-
budowie drogi krajowej nr 91 uzasadnia-
ły negatywną ocenę działań inwestora. 
Dopuszczono się ich zarówno na etapie 
przygotowania inwestycji, jak i jej wyko-
nania oraz finansowania. 

Działania niezgodne z prawem i zasa-
dami należytego zarządzania finansa-
mi miały zasadniczy negatywny wpływ 
na  prawidłowość, sprawność i  sku-
teczność przeprowadzenia inwestycji, 
co w konsekwencji spowodowało zwięk-
szenie kosztów jej realizacji i utratę czę-
ści dofinansowania ze środków euro-
pejskich w łącznej kwocie 42 mln zł. 
Wyniki tej kontroli odbiły się szerokim 
echem w mediach, podobnie jak ustalenia 
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kontroli dostępności publicznego transpor-
tu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych 
w miastach na prawach powiatu. Kontrola 
ta ujawniła, że w żadnym z 10 skontro-
lowanych miast nie zapewniono osobom 
niepełnosprawnym możliwości korzysta-
nia z publicznego transportu zbiorowego 
na takim poziomie, z jakiego korzystają 
osoby w pełni sprawne. 

Delegatura zabrała też głos w sprawie 
jednego z najważniejszych przedsięwzięć 
regionalnych ostatnich lat – budowy sys-
temu publicznego transportu zbiorowego 
na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 
Metropolitalnego (B-TOM). Kontrola wy-
kazała, że poprawiło się skomunikowanie 
Bydgoszczy i Torunia – dwóch najwięk-
szych miast województwa, unowocześnio-
no tabor szynowy, o jedną trzecią skrócił się 
czas przejazdu pociągiem pomiędzy tymi 
miastami, a koszt podróży transportem pu-
blicznym był znacznie niższy od przejazdu 
prywatnym samochodem. Równocześnie 
kontrolerzy zidentyfikowali największe 
problemy w realizacji założeń istotnych 
dla integracji i atrakcyjności transportu 
publicznego. Wciąż brakowało wspólnej 
taryfy biletowej, cyklicznego ruchu po-
ciągów między Bydgoszczą a Toruniem 
oraz jednolitych rozwiązań technicznych 
na peronach kolejowych.

Finanse i bankowość

Delegatura pozostawała również aktyw-
na w kontrolowaniu sfery finansów pu-
blicznych oraz bankowości. Na przykład 
zbadano bezpieczeństwo środków budże-
towych lokowanych w bankach, banko-
wą obsługę budżetu województwa i po-
wiatu, czy też wykorzystanie środków 
publicznych Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do 
oprocentowania bankowych kredytów in-
westycyjnych na rzecz rolnictwa. Interesu-
jące kontrole dotyczyły opodatkowania po-
datkiem dochodowym od osób fizycznych 
odpłatnego zbycia nieruchomości i związa-
nych z nimi praw majątkowych oraz wspie-
rania przedsiębiorczości przez regionalne 
fundusze poręczeniowe i pożyczkowe. 

Przeprowadzona w 2010 r. kontrola 
bankowej obsługi wybranych jednostek 
samorządu terytorialnego ujawniła na przy-
kład, że pomimo zgodnego z przeznacze-
niem wykorzystania środków finansowych 
z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emi-
sji obligacji komunalnych, występowały 
nieprawidłowości związane z przetargami 
na wybór banku do obsługi budżetu gminy 
oraz banku kredytującego. Zdarzały się 
przypadki zawierania umów z bankiem 
na obsługę budżetu gminy z pominięciem 
podległych jej jednostek organizacyjnych 
i ponoszenia z tego tytułu dodatkowych, 
nieuzasadnionych kosztów. Kontrolerzy 
zarzucili też samorządom brak gospodarno-
ści w czasie pozyskiwania dochodów wła-
snych gminy z oprocentowania zakładanych 
lokat. Natomiast kontrola z przełomu lat 
2011/2012 pt.: „Zarządzanie przez Agencję 
Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa dopła-
tami do oprocentowania preferencyjnych 
kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnic-
twa” pozwoliła stwierdzić znaczną popra-
wę w funkcjonowaniu Agencji. Na ocenę 
pozytywną zasługiwały m.in. wybór ban-
ków współpracujących z ARiMR oraz ter-
minowość przekazywania bankom dopłat 
do oprocentowania. Pomimo tego zwróco-
no uwagę na brak rzetelności przeprowa-
dzanych tam kontroli. W blisko połowie 
skontrolowanych banków stwierdzono 
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uchybienia i nieprawidłowości zarówno 
dotyczące przestrzegania procedur i wa-
runków obowiązujących przy udzielaniu 
kredytów preferencyjnych, jak i w trak-
cie realizacji zadań inwestycyjnych finan-
sowanych tymi kredytami. Szczególnie 
rażącym przypadkiem było stosowa-
nie dopłat do oprocentowania kredytu 
na zakup użytków rolnych w celu wnie-
sienia ich jako wkładu do rolniczej spół-
dzielni produkcyjnej. 

Środowisko bankowe z zainteresowa-
niem odniosło się do wyników kontroli 
wspierania przedsiębiorczości przez re-
gionalne fundusze poręczeniowe i pożycz-
kowe (2016–2017). Służyła ona zbadaniu 
jaka jest skuteczność wspierania przedsię-
biorców, którzy mają utrudniony dostęp 
do kapitału. Stwierdzono, że wspieranie 
przedsiębiorczości przez regionalne fundu-
sze poręczeniowe i pożyczkowe może być 
bardziej efektywne i skuteczne. Przy po-
siadanym kapitale fundusze mogły udzie-
lić znacznie więcej poręczeń i pożyczek, 
ponieważ pożyczkowe wykorzystywały 
kapitał przeciętnie w 59%, a poręczenio-
we – w 79%. 

W 2013 r. kontrolerzy podjęli się zba-
dania prawidłowości opodatkowania po-
datkiem dochodowym od osób fizycz-
nych odpłatnego zbycia nieruchomości 
oraz praw majątkowych związanych z nie-
ruchomościami. Powodem były zmiany 
przepisów regulujących kwestie opo-
datkowania, a także waga zagadnienia 
– aż co czwarty złoty stanowiący dochód 
budżetu państwa z tytułu PIT należnego 
w związku z odpłatnym zbyciem nieru-
chomości lub praw majątkowych został 
wymierzony w wyniku działań urzędów 
skarbowych. 

Ustalono, że urzędy skarbowe sprawdzi-
ły niemal wszystkie deklaracje podatkowe 
złożone w związku ze sprzedażą nierucho-
mości. Niestety, niejednokrotnie dochodzi-
ło do nierównego traktowania podatników 
znajdujących się w takiej samej sytuacji, 
urzędy pobierały podatki od zobowiązań 
przedawnionych oraz niezasadnie kwestio-
nowały prawo podatników do zwolnienia 
z podatku. Część urzędów skarbowych 
podejmowała weryfikację deklaracji po-
datkowych i aktów notarialnych w ostat-
niej chwili, czyli w roku przedawnienia 
zobowiązania. 

W konsekwencji podatnicy musieli 
nieraz płacić dwukrotnie wyższe odset-
ki, niż gdyby podjęto działania we wcze-
śniejszym terminie. Sytuację pogarszała 
zmienność wykładni w czasie i niejed-
nolita interpretacja tych samych norm 
przez różne organy podatkowe działają-
ce na terenie województwa. 

Doprowadziło to do sytuacji nierów-
nego traktowania podatników oraz stwa-
rzało wrażenie niekompetencji i dążenia 
do nadmiernego fiskalizmu. Ponieważ 
stwierdzone nieprawidłowości miały 
istotny wpływ na jakość obsługi i prawa 
podatników, prezes NIK wystąpił do mini-
stra finansów o sprawdzenie powyższych 
kwestii w całym kraju.

Ochrona zdrowia

Sporo wysiłku włożono w badanie prawi-
dłowości wykonywania świadczeń z za-
kresu szeroko pojętej ochrony zdrowia. 
Kontrolerzy przyglądali się m.in. korzy-
staniu z usług zewnętrznych przez szpitale 
publiczne, finansowaniu i realizacji pro-
gramu inwestycji rozwojowych i moder-
nizacyjnych w szpitalach, sprawowaniu 
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nadzoru sanitarnego. Szczegółowo zba-
dano organizację i finansowanie turnu-
sów rehabilitacyjnych, a także działalność 
warsztatów terapii zajęciowej przy udziale 
środków Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Szczególnie alarmujące ustalenia poczy-
niono w 2015 r., kontrolując proceder ko-
rzystania z usług zewnętrznych przez szpi-
tale publiczne. 

Okazało się, że szpitale powszechnie 
łamią prawo. Kontrola ujawniła wiele 
działań nierzetelnych lub naruszających 
zasadę uczciwej konkurencji. Ponad po-
łowa skontrolowanych podmiotów za-
warła umowy, na łączną kwotę 6 mln zł, 
bez przeprowadzenia konkursów ofert, 
wymaganych przepisami ustawy o dzia-
łalności leczniczej. Największe negatyw-
ne skutki korzystania z usług zewnętrz-
nych dotyczyły jednak zastępowania pracy 
etatowej umowami cywilnoprawnymi, 
co szczególnie zwiększa ryzyko wyko-
nywania zadań przez personel medyczny 
bez odpowiedniego odpoczynku. Sytuacja 
wydaje się poważna, albowiem szpitale pu-
bliczne coraz częściej zlecają zewnętrznym 
wykonawcom nie tylko usługi niemedycz-
ne, takie jak sprzątanie, pranie, żywienie 
pacjentów czy transport sanitarny, lecz 
także swoje podstawowe zadania, czyli 
udzielanie świadczeń medycznych.

W 2011 roku delegatura przeprowa-
dziła interesującą kontrolę dotyczą-
cą sprawowania profilaktycznej opie-
ki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 
w wieku szkolnym. Opiekę oceniono 
negatywnie z powodu m.in. braku koor-
dynacji nadzoru i niewłaściwej organiza-
cji. Wpływ na to miało znaczne rozpro-
szenie podmiotów świadczących usługi 

w zakresie profilaktyki, a także instytucji 
mających nadzór nad tymi podmiotami. 
Stwierdzono brak przepływu informacji 
o wykonywanych świadczeniach i stanie 
zdrowia uczniów. 

Równie krytyczną ocenę sformuło-
wano na podstawie wyników kontroli 
przeprowadzonej w 2012 r., poświęconej 
realizacji zadań dotyczących rehabilita-
cji społecznej osób niepełnosprawnych, 
prowadzonej w formie turnusów reha-
bilitacyjnych. 

Okazało się, że turnusy rehabilitacyjne 
nie różnią się zbytnio od zwykłych turnu-
sów sanatoryjnych czy wypoczynkowych. 
Na taką sytuację wpłynęło postępowanie 
organizatorów, którzy nie w pełni wywią-
zywali się z ustawowego obowiązku reali-
zacji specjalistycznych programów, ograni-
czając elementy rehabilitacji i nie zapew-
niając wykwalifikowanej kadry. Kontrola 
ujawniła niedoskonałości w systemie or-
ganizacji i finansowania turnusów rehabi-
litacyjnych, przede wszystkim na etapie 
kwalifikowania na nie osób niepełnospraw-
nych. Uczestnikami turnusów nie zawsze 
byli ci, którzy potrzebowali rehabilitacji 
społecznej. 

W konsekwencji jedynie częściowo 
realizowano cel ustawowy rozwijania 
umiejętności społecznych osób niepełno-
sprawnych. 

Kontrole doraźne  
– Elewarr, Solino, Żelatyna
Zapytani o najciekawsze wyniki swo-
ich badań, kontrolerzy zgodnie wskazu-
ją na kontrole doraźne. Elewarr, Solino, 
Żelatyna – te słowa stały się już symbolami 
rzetelnie wykonanej pracy, dziś dumnie 
wspominane w delegaturze. 
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Na przykład podczas kontroli stanu 
rezerw państwowych zbóż w  spółce 
„Elewarr” w Wąbrzeźnie (2004 r.) zleco-
no przesypywanie ogromnych ilości zboża, 
ponieważ istniało podejrzenie, że stan wy-
kazywany w dokumentacji nie jest praw-
dziwy. I rzeczywiście, odkryto znaczne 
niedobory zapasów (ponad 1,5 tys. ton 
pszenicy).

Z kolei kontrole w Inowrocławskiej 
Kopalni Soli Solino w Inowrocławiu (prze-
prowadzone w 2007 r. i 2008 r.) wykazały 
poważne nieprawidłowości w magazyno-
waniu ropy i paliw. Wybudowany maga-
zyn miał pozwolić na gromadzenie rezerw 
strategicznych, tymczasem kontrolerzy 
ujawnili, że nie spełniał podstawowych 
warunków z tym związanych. Nie można 
było bowiem – w sytuacji kryzysowej 
– przekazać w odpowiednim czasie ta-
kiej ilości zgromadzonych rezerw ropy 
i paliw, jaka zaspokoiłaby potrzeby bie-
żącej konsumpcji. Zastrzeżenia kontro-
lerów wzbudzał także przebieg procesu 
likwidacji kopalni. 

„Żelatyna” to zaś akronim kontroli 
przebiegu procesu prywatyzacji Fabryki 
Żelatyny w Brodnicy (przeprowadzonej 
w 2000 r.). Ustalono m.in., że od 1995 r. 
nieprawidłowo dokonywano operacji 
finansowych, co miało wpływ na wy-
niki ujawnione w bilansach i sprawoz-
daniach finansowych przekazywanych 
organowi właścicielskiemu, urzędowi 
skarbowemu i urzędowi statystyczne-
mu, akcjonariuszom oraz sądowi reje-
strowemu. Ujawniono też uszczuplenia 
w dochodach budżetu państwa i samo-
rządowych, państwowych funduszy ce-
lowych oraz innych podmiotów w wy-
sokości ponad 21 mln zł. 

Nieprawidłowości o znacznym wy-
miarze finansowym kontrolerzy wykryli 
też w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie 
Kujawskim w 2012 r. Okazało się, że zre-
alizowano tam roboty budowlane (budowa 
kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci 
wodociągowej i przebudowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej) niezgodnie z zawartą umową 
o dofinansowanie oraz umową z wykonaw-
cą robót budowlanych. Kontrola wykazała 
również, że gmina przedstawiła samorzą-
dowi województwa kujawsko-pomorskiego 
nierzetelną dokumentację. Była ona pod-
stawą do rozliczenia przyznanej pomocy 
finansowej, również za niewykonane prace. 

Pozostałe kontrole
Poza wymienionymi trzema obszarami, 
delegatura zajmowała się wieloma inny-
mi, różnorodnymi tematami. Na przy-
kład kontrolerzy podejmowali wysiłki, 
aby ocenić pomoc publiczną udzieloną 
przedsiębiorcom działającym w spe-
cjalnych strefach ekonomicznych; zba-
dać prawidłowość finansowania ulg 
na przejazdy komunikacją autobusową 
i kolejową czy też opisać, w jaki sposób 
chroni się grunty rolne Skarbu Państwa 
przed nieuprawnionym wykorzysty-
waniem. Szczególnie wyniki tej ostat-
niej kontroli odbiły się szerokim echem 
w całym kraju. Pisała o nich prasa, przy-
taczał je Rzecznik Praw Obywatelskich, 
zaś Komisja do spraw Kontroli Państwowej 
Sejmu RP wystosowała dezyderat do pre-
zesa Rady Ministrów. Kontrola wykazała 
bowiem rażące zaniedbania w gospodarce 
gruntami Skarbu Państwa. Bezprawne 
korzystanie z państwowej ziemi stało się 
zjawiskiem powszechnym i niejednokrot-
nie przybierało charakter zorganizowany. 
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Skarb Państwa ponosił przy tym każdego 
roku wielomilionowe straty z tytułu nie-
pobrania opłat za korzystanie z tych nieru-
chomości. Bezumownym użytkownikom 
gruntów wypłacano natomiast unijne do-
płaty bezpośrednie, gdyż ich otrzymanie 
uwarunkowano jedynie użytkowaniem 
ziemi. Tylko na terenie 19 skontrolo-
wanych jednostek w latach 2009–2012 
do kasy państwa nie wpłynęło 30 mln zł 
z opłat za korzystanie z gruntów państwo-
wych. Postulowane przez NIK zmiany 
w obowiązującym prawie zostały wpro-
wadzone w 2016 r. – uniemożliwiono przy-
znawanie dopłat do bezprawnie użytko-
wanych gruntów rolnych Skarbu Państwa. 
Kontrola przyczyniła się więc do znacz-
nych oszczędności dla Skarbu Państwa.

W dziedzinie kultury na wyróżnienie 
zasługuje kontrola zarządzania wspólny-
mi instytucjami kultury w województwie 
kujawsko-pomorskim z 2014 r. 

Kontrolerzy podjęli się zadania udziele-
nia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób 
wspólne prowadzenie instytucji kultury 
(przez urzędy władzy państwowej i sa-
morządowej) wpłynęło na ich funkcjo-
nowanie oraz czy wsparcie współprowa-
dzących było wystarczające i jak zostało 
wykorzystane. 

Okazało się, że mecenat nad działal-
nością kulturalną sprawowany przez 
organy państwowe i samorządowe nie 
wpływał na rozszerzenie działalności 
kulturalnej i skuteczniejsze upowszech-
nianie oferty programowej tych instytucji. 
Współprowadzenie oznaczało w istocie 
współfinansowanie instytucji kultury, 
przy zachowaniu odrębności sprawo-
wanego nadzoru i braku rzeczywistego 
współdziałania dla rozwoju tych jednostek. 

Odbywało się bez określenia przewidywa-
nych rezultatów, niezależnie od założeń 
polityki kulturalnej państwa i regionu. 
Przyczyniało się do tego w szczególności 
nieokreślenie miejsca i roli instytucji kul-
tury w polityce kulturalnej, brak kryteriów 
i zasad wyboru do wspólnego prowadzenia 
oraz brak jednolitych zasad oceny.

Po pracy
Pracownicy delegatury żyli jednak nie 
tylko pracą. Dyrektor Jarosław Wenderlich 
od 1996 r. organizował „Ogólnopolskie 
spływy kajakowe pracowników NIK” 
i był ich komandorem. Uczestnicy pły-
wali m.in. po wodach Brdy, Wdy i Drwęcy, 
poznając walory krajoznawcze i krajobra-
zowe Kujaw i Pomorza. Spływy kajako-
we stały się coroczną, czerwcową trady-
cją (patronat nad nimi sprawował prezes 
NIK) i przyczyniły się do popularyzacji 
turystyki kajakowej. 

Podczas każdego spływu odbywały się 
konkursy z wiedzy o odwiedzanych miej-
scach. Dodatkową atrakcją były wieczor-
ne ogniska. Takie inicjatywy wzmacnia-
ły więzi koleżeńskie, sprzyjały wymianie 
doświadczeń, integrowały środowisko, 
i to nie tylko delegatury, ponieważ uczest-
nicy pochodzili z całego kraju. Funkcję 
wicekomandora spływów przez wiele lat 
piastował Jerzy Mierzejewski, a później 
Wiesław Warzocha. Kwatermistrzostwem 
zajmowali się natomiast Zbigniew Mie-
szczyński i Zbigniew Kucewicz. W 2016 r. 
Barbara i Wiesław Warzochowie zorgani-
zowali XXI spływ dla uczczenia pamięci 
Jarosława Wenderlicha, zmarłego wiosną 
tego roku. 

Oprócz spływów delegatura zapraszała 
na grzybobrania w Borach Tuchol skich, 
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goszcząc zbieraczy z  całego kraju. 
Pracownicy delegatury angażowali się 
też w różne imprezy sportowe – wystawiali 
silne reprezentacje na NIK-owskie rajdy 
górskie, a w latach 2012–2014 organizowa-
li własne rajdy w Karkonoszach i Górach 
Izerskich. Od 2016 r. nasz kolega Jarosław 

Słaby urządza – z dużym powodzeniem 
– coroczne bale prawników, integrujące 
to środowisko w regionie. Uczestniczą 
w nich także pracownicy delegatury. 

Zakończenie
Historię delegatury tworzyli przez bli-
sko 70 lat jej pracownicy. Wielu z nich 
wkładało w pracę całe swoje serce, wie-
rząc że kontrolowanie to sztuka, a nie rze-
miosło. Dzięki nim ukształtował się etos 
tego zawodu. Przeprowadzone przez dele-
gaturę kontrole – często o wadze krajowej 
– stanowiły istotny wkład w działalność 
NIK i przyczyniły się do poprawy funk-
cjonowania instytucji publicznych w wielu 
sferach. Bez wątpienia warto kontynuować 
te tradycje. 

dr LESZEK MURAT
gł. specjalista kontroli państwowej
Delegatura NIK w Bydgoszczy
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Komandor spływów kajakowych – dyrektor Ja-
rosław Wenderlich, za nim Zbigniew Kucewicz 
– kwatermistrz spływów, na trasie XIV Ogól-
nopolskiego Spływu Kajakowego dopływami 
Wdy, 20 czerwca 2009 r.




