
Delegatura NIK w Łodzi
Po II wojnie światowej utworzono Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi, 
obejmującą właściwością terytorialną ziemie: łódzką, piotrkowską, skierniewic-
ką i sieradzką. W krótkim czasie ze skromnej kadrowo i organizacyjnie jednostki 
stała się jedną z największych w kraju. Dziś w budynku przy ul. Kilińskiego 210 
inicjowane są kontrole o znaczeniu regionalnym i ogólnopolskim. W odróżnieniu 
od spraw aktualnych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, związanych z charakte-
rystycznym dla regionu przemysłem lekkim, obecnie jednostka podejmuje wiele 
kontroli, których tematyka jest znakiem naszych czasów, począwszy od ekranów 
akustycznych przy autostradach, a skończywszy na suplementach diety i dodat-
kach do żywności.
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Nowoczesność 
z poszanowaniem tradycji
GRAŻYNA TUZIKIEWICZ-GNITECKA Z ZESPOŁEM

Historia Delegatury Najwyższej Izby  
Kon troli w Łodzi została już wcześniej 
dobrze zbadana i opisana1. W związku 
z tym ograniczymy się do przedstawie-
nia jedynie podstawowych informacji, 
bo warto jednak, przy okazji stulecia Izby, 
przypomnieć niektóre, dziś już zazwyczaj 
zapomniane fakty.

Historia łódzkiej delegatury, począt-
kowo jako delegatury Biura Kontroli, 
rozpoczęła się w pierwszych latach po-
wojennych. Najwcześniejsze zapisy ar-
chiwalne pochodzą z 1947 r., a są nimi 
kwartalne plany pracy na 1948 r., obej-
mujące kontrole w różnych podmiotach 
szeroko rozumianego sektora publicznego. 

1 Zob. M. Rychter-Wojtczak: Delegatura�Najwyższej�Izby�Kontroli�w�Łodzi�–�od�zakończenia�II�wojny�świato-
wej�do�czasów�teraźniejszych, „Kontrola Państwowa” nr 4/2004, s. 175-187. Autorka sięgnęła do zasobów 
archiwalnych Archiwum Państwowego w Łodzi oraz wspomnień pracowników. W dalszej części niniejszego 
artykułu szeroko korzystamy z tego interesującego opracowania. Niniejszy artykuł, pod kierunkiem Grażyny 
Tuzikiewicz-Gniteckiej, wicedyrektor Delegatury NIK w Łodzi, przygotował zespół: dr Wojciech Robaczyński, 
doradca prawny, Anna Obierzałek-Migdał, em. doradca prawny, Zofia Kotynia, doradca techniczny, Janusz 
Rzepecki, doradca ekonomiczny

2 Idem, s. 179 i nast.

W 1949 r. przywrócono przedwojenną 
nazwę Najwyższej Izby Kontroli, jed-
nak już w tamtym okresie zaznaczyły 
się pierwsze sygnały wykorzystywania 
NIK w walce ideologicznej2.

Początki delegatury nie były spektaku-
larne, zwłaszcza że w pierwszym okresie 
zatrudnionych było zaledwie dwóch kon-
trolerów. Stan kadrowy delegatury po-
większał się jednak w dość szybkim tempie, 
w 1948 r. zatrudniano kilkanaście osób, 
w 1949 r. pracowało już 18 inspektorów, 
zaś w 1950 r. – 27. Pociągnęło to za sobą 
zmiany organizacyjne, w szczególności 
polegające na utworzeniu w delegaturze 
jednostek wewnętrznych.
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Co najmniej od roku 1952 działania 
kontrolne delegatury powiązane zosta-
ły z celami PZPR, w szczególności w ra-
mach realizacji Planu Sześcioletniego3. 
Od tego czasu utrwaliły się bliskie związki 
między kierownictwem delegatury a wo-
jewódzkimi i miejskimi strukturami par-
tyjnymi, co miało trwać przez wszystkie 
lata PRL.

W latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych łódzka delegatura była już sto-
sunkowo dużą jednostką, zatrudniającą 
70 kontrolerów w 1975 r., 73 – w 1980 r. 
i 67 – w 1989 r.;  w każdym roku 8 pra-
cowników administracyjnych.

Istotną kwestią organizacyjną było 
dzia łanie w Łodzi tzw. grupy terenowej. 

3 Idem, s. 182.
4 Idem, s. 185.

W Naj wyższej Izbie Kontroli funkcjo-
nowały bowiem tzw. zespoły, tworzone 
według gałęzi gospodarki. Jednym z nich 
był Zespół Przemysłu Lekkiego, a w jego 
strukturze Grupa Terenowa w Łodzi. 
Utwo rzenie tej grupy przypisuje się ini-
cjatywie lokalnych władz partyjnych4. 
Kon tro lerzy zatrudnieni w Grupie Tere-
nowej Zespołu Przemysłu Lekkiego podle-
gali bezpośrednio centrali NIK, zaś swoje 
zadania realizowali na terenie całego kraju. 
Obok grupy w Łodzi funkcjonowała także 
Grupa Terenowa Zespołu Przemysłu Che-
micznego, obie zostały połączone pod ko-
niec lat osiemdziesiątych. Po likwidacji 
grup terenowych w 1992 r., część ich 
członków zasiliła szeregi kontrolerów  
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Siedziba Delegatury NIK w Łodzi przy ul. Kilińskiego 210, kontrolerzy pracują tu od października 2002 r.
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Pracownicy Delegatury NIK w Łodzi, dyrektor Przemysław Szewczyk (pierwszy od lewej), wicedyrektor Włodzimierz Zegadło (drugi od lewej), 
wicedyrektor Grażyna Tuzikiewicz-Gnitecka (czwarta od lewej), Łódź, czerwiec 2018 r. Fot. Grażyna Lewandowska
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Delegatury NIK w Łodzi. Dodajmy, że w la-
tach osiemdziesiątych łódzka delegatura 
nadzorowała także zlokalizowane na tere-
nie regionu łódzkiego oddziały Inspekcji 
Robotniczo-Chłopskiej, utworzonej w sta-
nie wojennym, mającej realizować zadania 
kontroli społecznej.

Specyficzne cechy Łodzi i regionu łódz-
kiego w latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych jako największego w Polsce 
ośrodka przemysłu lekkiego, znajdowały 
odzwierciedlenie w tematyce podejmo-
wanych wówczas kontroli. 

Siedziby delegatury 
Od początku funkcjonowania delega-
tury kontrolerzy realizowali swoje za-
dania, podobnie jak i obecnie, nie tylko 
w siedzibach jednostek kontrolowanych, 
ale i w siedzibie delegatury. Warto wspo-
mnieć zatem także o miejscach, w któ-
rych można było odnaleźć delegaturę 
na mapie Łodzi. W pierwszym okresie 
działania siedziba mieściła się kolejno 
przy ul. Piotrkowskiej 222 i Sienkiewicza/
Narutowicza 3/5 oraz w ponurym gma-
chu przy ul. 19 Stycznia pod numerem 5. 
W tym miejscu dotykamy mrocznych kart 
historii Polski, gdyż w tym samym bu-
dynku w czasie II wojny światowej miało 
siedzibę Gestapo, zaś po wojnie – łódzki 
oddział Urzędu Bezpieczeństwa Publi-
cznego. Emerytowani pracownicy do dziś 
wspominają ze zgrozą widok pomieszczeń 
piwnicznych, przeznaczanych w czasach 
okupacji i w latach stalinowskich na poko-
je przesłuchań i cele więzienne. Dopiero 
później siedzibę delegatury przeniesiono 
ponownie na ul. Piotrkowską do ścisłego 
centrum, na 14 i 15 piętro wynajmowa-
nego od banku biurowca. Przeprowadzkę 

do nowej siedziby, w której urzęduje-
my do dziś, przyjęto zatem z zadowo-
leniem. Delegatura Najwyższej Izby 
Kontroli w Łodzi zajmuje obecnie – od 
października 2002  roku –  budynek 
przy ul. Kilińskiego 210, zlokalizowany 
na zielonym, zadrzewionym terenie, z du-
żymi trawnikami, ale i z licznymi miejsca-
mi parkingowymi. Obiekt ten jest częścią 
legendy o filmowej Łodzi, gdyż dawniej 
mieściła się tu znana nie tylko w kraju 
Wytwórnia Filmów Oświatowych. Po 
grun townych pracach remontowych sta-
nowi on obecnie funkcjonalną i dobrze 
wyposażoną siedzibę łódzkiej delegatu-
ry. O tym, jak ciekawie splatają się nie-
raz historie ludzi i budynków świadczy 
to, że jedna z naszych Koleżanek, dziś już 
na emeryturze, zajmowała po przepro-
wadzce ten sam pokój, co mąż fotografik 
pracujący wcześniej dla filmu. Obecnie 
budynek łódzkiej delegatury, wraz z przy-
ległym terenem wypełnionym roślinno-
ścią, jest godną siedzibą naczelnego organu 
kontroli państwowej.

Czas przemian demokratycznych 
Po przemianach przełomu lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych stanowi-
sko dyrektora delegatury objął Henryk 
Tytoń, który sprawował funkcję w la-
tach 1991–2004. W najnowszej historii 
jednostką kierowali kolejno: Janusz Maj 
(2004–2012) i Edward Lis (2012–2013). 
Obecnie, od roku 2013, dyrektorem Dele-
gatury NIK w Łodzi jest Przemysław 
Szewczyk.

Najważniejsze kontrole po 1989 r.
Zmiana systemu społecznego i  eko-
nomicznego po 1989 r. oraz działania 
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służące przeobrażeniu gospodarki cen-
tralnie sterowanej w rynkową, stworzy-
ły nowe obszary działalności kontrolnej 
NIK, w tym także łódzkiej delegatury. 
Podejmowano kontrole dotyczące proce-
sów prywatyzacyjnych w różnych sekto-
rach gospodarki, także w przemyśle i ban-
kowości. 

Centrum Zdrowia Matki Polki

Szczególnie szeroki wydźwięk społeczny 
wywołały na początku lat dziewięćdzie-
siątych przeprowadzone przez Delega turę 
NIK w Łodzi dwie kontrole: Se kre ta ria-
tu Rady Obywatelskiej Budo wy Po m nika 
– Szpi tala Cen trum Zdrowia Matki Polki 
(CZMP) w Ło dzi oraz procesu prywaty-
zacji Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego 
(ZPDz) „Bistona” i Zakładów Technicznych 
Wyrobów Włókienniczych (ZTWW) 
„Roltex” w Łodzi. Na leży pamiętać, 
że miało to miejsce po zmianie systemu, 
w okresie pierwszych gwałtownych prze-
mian w gospodarce.

Wybrane zagadnienia funkcjonowania 
Sekretariatu Rady Obywatelskiej związane 
z gospodarką finansową i darami rzeczo-
wymi budziły w tym czasie wielkie emocje 
społeczności Łodzi, zwłaszcza że inwe-
stycja ta, realizowana od 1983 roku pod 
patronatem najwyższych centralnych i lo-
kalnych władz państwowych była uznawa-
na za priorytetową i sztandarową. O bu-
dowie Szpitala Centrum Zdro wia Mat ki 
Polki w Łodzi można było pisać wyłącznie 
dobrze albo wcale, ale łodzianie wiedzie-
li swoje. W kontroli CZMP, przeprowa-
dzonej w 1990 r., brali udział kontrole-
rzy z Warszawy i Łodzi, zaś jej przedmio-
tem stały się m.in. zagadnienia poruszone 
w opracowaniu Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność”. Ustalenia kontroli potwier-
dziły wiele istotnych nieprawidłowości 
dotyczących ewidencjonowania i rozli-
czania darów rzeczowych i pieniężnych, 
nieterminowego przekazywania ich na ra-
chunek Rady Obywatelskiej, nieskutecz-
nego egzekwowania należności, niepeł-
nego dokumentowania działalności Rady 
i jej organów, w tym Sekretariatu Rady 
Obywatelskiej. Dyrekcja budowy CZMP 
nie zapewniła systematycznej, terminowej 
realizacji poszczególnych zadań inwesty-
cyjnych. Żadne z nich nie zostało wykona-
ne i kompleksowo przekazane do użytku. 
Stwierdzono także nierzetelne gospodaro-
wanie składnikami majątkowymi. Ponadto 
ustalono, że Sekretariat prowadził niele-
galną działalność gospodarczą, przezna-
czając na nią środki społeczne w kwocie 
672 milionów ówczesnych złotych, po-
zyskane z całorocznej zbiórki w 1988 r., 
które zgodnie z wolą ofiarodawców po-
winny być przeznaczone na budowę szpi-
tala. Nie odprowadzono również żadnych 
zysków z tak prowadzonej działalności go-
spodarczej. Ideę budowy Pomnika-Szpitala 
CZMP wykorzystywano więc do prowa-
dzenia pośrednictwa przy zakupie i od-
sprzedaży różnych artykułów – wówczas 
deficytowych – bez przekazywania osią-
ganych w ten sposób zysków na rachunek 
Rady Obywatelskiej. 

Trzeba podkreślić, że miało to miejsce 
w sytuacji ciągłych niedoborów wielu to-
warów przemysłowych na rynku, a po-
zyskiwanie ich odbywało się na podsta-
wie zamówień składanych na drukach 
firmowych z powołaniem się na budowę 
szpitala CZMP. Brak podstawowej doku-
mentacji niezbędnej do ustalenia stanu 
faktycznego, w tym zakresów czynności 
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na poszczególnych stanowiskach pracy 
oraz brak księgowania znacznej części 
tych transakcji i nieprzeprowadzanie 
przez okres 7 lat inwentaryzacji, powo-
dowały konieczność zdobywania wyjaśnień 
od pracowników Sekretariatu, a także we-
ryfikowania ich rozliczeń oraz niezwykle 
pracochłonnych własnych rozliczeń doko-
nywanych przez kontrolerów NIK.

Podstawową przyczyną stwierdzo-
nych nieprawidłowości w funkcjonowa-
niu Sekretariatu Rady Obywatelskiej, 
poza odpowiedzialnością jego dyrek-
tora, był nieskuteczny nadzór ze strony 
Pre zydium Rady Obywatelskiej, a zwłasz-
cza jej Sekretarza Generalnego (w latach 
PRL znanego działacza aparatu partyj-
nego). Po kontroli, na skutek wniosków 
personalnych NIK, odwołano dyrektora 
Sekre tar iatu Rady Obywatelskiej i głów-
ną księgową tej jednostki, a w związku 
z tym, że niektóre czyny zawierały zna-
miona przestępstw, całość materiałów 
wraz z dowodami przekazano ówczesnej 
Prokuraturze Wojewódzkiej w Łodzi. 

Stosowne informacje dostarczono także or-
ganom skarbowym.

Po tej kontroli, prasa centralna i lokalna 
szczegółowo opisywała nieprawidłowości 
wskazując na potwierdzenie wielu zarzu-
tów. Wyniki kontroli były wielokrotnie pre-
zentowane w programach telewizyjnych.

Prywatyzacja  
przedsiębiorstw państwowych

Początek lat dziewięćdziesiątych to okres 
pierwszych przemian własnościowych 
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwo-
wych. Czas ten był niezwykle bolesny dla 
monokulturowego w Łodzi przemysłu lek-
kiego, a zwłaszcza dla tysięcy zatrudnio-
nych w nim pracowników. 

Podjęta wówczas przez Delegaturę NIK 
w Łodzi kontrola, której celem było zba-
danie zasadności i prawidłowości przebie-
gu procesu prywatyzacji ZPDz „Bistona” 
i ZTWW „Roltex”, dwóch najnowocze-
śniejszych wówczas zakładów dziewiar-
skich, przeprowadzona została m.in. w Mi-
ni sterstwie Przemysłu i Handlu (MPiH), 
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Obchody Dnia Flagi w Delegaturze NIK w Łodzi, 2 maja 2016 r.
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wykonującym zadania i obowiązki orga-
nu założycielskiego przedsiębiorstw pań-
stwowych.

Była to jedna z pierwszych kontroli opi-
sująca przebieg likwidacji zakładów w celu 
ich sprywatyzowania, po wejściu w życie 
ustawy z 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem decyzji podej-
mowanych przez Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu. Już samo podjęcie takiej kontroli 
przez delegaturę było w tamtych czasach 
niestandardowe. 

Z jej ustaleń wynikało m.in., że de-
cyzje podjęte przez byłe Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu wskazywały na na-
ruszenie przepisów prawnych, a w szcze-
gólności ustawy o prywatyzacji przedsię-
biorstw państwowych oraz na preferencyj-
ne traktowanie jednego z kontrahentów 
‒ spółki z udziałem kapitału zagranicz-
nego. Stwierdzono również brak nad-
zoru ze strony organu założycielskiego 
nad procesem prywatyzacji i likwidacji 
tych zakładów. 

Zespół negocjujący ich sprzedaż nie zo-
stał powołany decyzją kierownika resortu, 
lecz na mocy ustnych decyzji dyrekto-
rów departamentów, w jego skład weszły 
osoby niekompetentne w prowadzeniu 
negocjacji, a przewodniczącym został li-
kwidator, który po ponad rocznej prze-
rwie powrócił z emerytury. W MPiH 
podejmowano co prawda decyzje w sy-
tuacji częstych zmian w przepisach praw-
nych i strukturze organizacyjnej resor-
tu, ale byłe Ministerstwo Przekształceń 
Własnościowych, dostrzegające kompli-
kacje w procesie prywatyzacji „Bistony” 
i  „Roltexu”, zwracało niejednokrot-
nie uwagę na konieczność właściwego 

zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa 
w negocjacjach z inwestorem zagranicz-
nym. Wyboru oferty nabywcy dokonał 
ówczesny podsekretarz stanu, rozkłada-
jąc – bez podstaw prawnych – płatność 
należności 2 mln dolarów amerykańskich 
na 5 rocznych rat i w ten sposób udzie-
lił spółce kredytu ze środków budżetu 
państwa. Wpływy ze sprzedaży mienia 
Skarbu Państwa stanowiły bowiem do-
chody budżetowe. Podjęciu takiej decyzji 
nie towarzyszyło rozpoznanie sytuacji fi-
nansowej nabywcy, która potwierdzałaby 
możliwości realizacji zapowiadanych in-
westycji o wartości 90 mln dolarów.

W efekcie dopuszczono m.in. do prze-
rwania działalności operacyjnej ZPDz. 
„Bistona” i ZTWW „Roltex”, co dopro-
wadziło do zwolnienia wszystkich pra-
cowników i wygaszenia produkcji jesz-
cze przed wyborem nabywcy, a w konse-
kwencji do fizycznej likwidacji zakładów. 
Doprowadziło to do niekorzystnej sprzeda-
ży poszczególnych składników prywatyzo-
wanych przedsiębiorstw bez uprzedniego 
zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.

Ponadto w czasie kontroli NIK podję-
ła działania zmierzające do wycofania się 
MPiH z bezprawnego poparcia starań spół-
ki o kredyty i darowizny przyznane Polsce 
przez rząd włoski. Poparcie takie powodo-
wało, że spółka nie zamierzała inwestować 
opierając się na kredytach zaciągniętych 
na własne ryzyko gospodarcze, do czego 
zobowiązała się w „liście intencyjnym”, 
lecz na ryzyko naszego kraju.

W wyniku kontroli ówczesny prezes 
NIK Lech Kaczyński skierował do mini-
stra przemysłu i handlu wystąpienie za-
wierające szereg wniosków organizacyj-
nych i personalnych, w tym o odwołanie 
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dyrektora i wicedyrektora Departamentu 
Restrukturyzacji w MPiH. Wskazano 
w nim także na odpowiedzialność dwóch 
byłych już wówczas członków kierownic-
twa – sekretarzy stanu w MPiH oraz su-
gerowano rozważenie odwołania jednego 
z nich z zajmowanego stanowiska.

W lipcu 1993 r. Prokurator Wojewódzki 
w Łodzi skierował akt oskarżenia prze-
ciwko pięciu osobom, tj.: likwidatorowi 
zakładów, podsekretarzowi stanu i by-
łemu podsekretarzowi stanu w MPiH 
oraz dyrektorowi i wicedyrektorowi De-
parta mentu Zmian Strukturalno-Własno-
ściowych w MPIH. Proces toczył się wiele 
lat, lecz skończył się umorzeniem z uwagi 
na przedawnienie karalności zarzucanych 
czynów.

Ważną kontrolą związaną z procesa-
mi przekształceń własnościowych było 
zbadanie prywatyzacji Zakładów Prze-
mysłu Bawełnianego „Poltex” w Łodzi. 
Prywatyzacji ZPB dokonywano w ramach 
bankowego postępowania ugodowego. 
Po umorzeniu wobec Skarbu Państwa zo-
bowiązań Zakładów w kwocie ca 93 mln zł, 
w 1997 r. nieruchomości ZPB, w skład któ-
rych wchodziły m.in. grunty o powierzch-
ni ca 22 ha położone w atrakcyjnej części 
miasta (obecnie na ich terenie znajduje 
się tzw. Manufaktura) zostały wniesio-
ne aportem do spółki z o.o. „Poltex N” 
za kwotę 6,6 mln zł. W ocenie NIK doko-
nano istotnego zaniżenia aportu.

W roku 1998 i w latach następnych 
majątek ten uległ dalszym przemieszcze-
niom. W spółkę „Poltex N” zaangażowa-
ło się kapitałowo kilka spółek z udziałem 
zagranicznym. W wyniku dokonywanych 
wycen aportu spółki ustalono jego wartość 
na 57 mln zł. 

Reasumując, stwierdzono, że pod-
mioty zagraniczne przejęły majątek by-
łych państwowych Zakładów Przemysłu 
Bawełnianego (oddłużonych), nie angażując 
w ten proces żadnych własnych środków 
finansowych. Majątek przekazywano ko-
lejnym podmiotom, a celem tego przed-
sięwzięcia było pozyskanie atrakcyjnych 
gruntów i budynków na potrzeby budo-
wy przyszłej łódzkiej „Manufaktury”. 
W przedmiotowej sprawie NIK złożyła 
doniesienie do prokuratury, a ta z kolei akt 
oskarżenia przeciwko osobom na stano-
wiskach kierowniczych w ZPB „Poltex”. 
Sąd w Łodzi uniewinnił jednak wszyst-
kich oskarżonych.

Kolejna istotna kontrola prywatyzacyjna 
dotyczyła przekształceń Zakładów Prze-
mysłu Bawełnianego „Uniontex” w Łodzi. 
Na bazie tych Zakładów powstała spółka 
„Uniontex”, której udziały zostały sprze-
dane przez Skarb Państwa grupie kapi-
tałowej z Białegostoku. Po tej transakcji 
dokonała ona transferu kapitału i zysków 
spółki do innego podmiotu zarządzane-
go przez grupę. Spółka przed przejęciem 
przez grupę odnotowywała dodatnie wy-
niki finansowe, miała liczne zamówienia 
na produkowane przez siebie wyroby (tka-
niny). Z chwilą przejęcia, wprowadzono 
mechanizm finansowy, który pozwalał gru-
pie kapitałowej na przejmowanie zysków 
spółki, co doprowadziło w konsekwen-
cji do ogłoszenia jej upadłości. Kontrola 
NIK wykazała istnienie wielu powiązań 
personalno-kapitałowych pozwalających 
na drenaż zysków tego podmiotu.

W działalność grupy zaangażowanych 
było wielu dawnych wysokich funkcjona-
riuszy pełniących odpowiedzialne funk-
cje państwowe. W wyniku doniesienia 
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złożonego przez Najwyższą Izbę Kontroli 
do prokuratury, przeciwko niektórym 
z nich został sporządzony akt oskarżenia 
i skierowany do sądu.

Najważniejsze kontrole 
w ostatnich latach
Fundacja w Kleszczowie

Szerokim echem odbiły się także kon-
trole prowadzone przez Delegaturę NIK 
w Łodzi w ostatnich latach. Wśród nich 
warto wskazać kontrolę Fundacji Rozwoju 
Gminy Kleszczów w Kleszczowie z 2016 r. 
Fundacja miała poszukiwać dla gminy in-
westorów, którzy na gruntach sprzedanych 
im przez Fundację powinni wybudować 
obiekty przemysłowe i zatrudnić w nich 
mieszkańców. Ustalenia kontroli wyka-
zały, że Fundacja nie wywiązała się z na-
łożonych na nią zadań, np. nie sprawdzała 

wiarygodności finansowej przyszłych in-
westorów, w wyniku czego sprzedawano 
im grunty po zaniżonych cenach (1,5 zł 
za m2). Inwestorzy (nieposiadający możli-
wości finansowania przedsięwzięć inwesty-
cyjnych) odsprzedawali te grunty po znacz-
nie wyższych cenach innym podmiotom. 
W umowach z inwestorami Fundacja nie za-
warła postanowień odnośnie do kar umow-
nych z tytułu niezrealizowania zobowiązań 
i niezatrudnienia deklarowanej liczby pra-
cowników będących mieszkańcami gminy. 
Na przykład Fundacja sprzedała jednej 
z firm 9 ha gruntów za 144 tys. zł, w sytu-
acji, gdy powołany przez NIK rzeczoznawca 
ocenił ich rynkową wartość na 1,8 mln zł. 
Firma ta odprzedała grunty innej spółce 
za 24,6 mln zł brutto. W tym przypadku, 
w ocenie NIK, mogło dojść do tzw. prania 
brudnych pieniędzy.
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Konferencja prasowa po kontroli „Dopuszczenie do obrotu suplementów diety”; od lewej: Wojciech 
Robaczyński, doradca prawny, Zofia Kotynia, doradca techniczny, Krzysztof Kwiatkowski, prezes 
NIK, Przemysław Szewczyk, dyrektor delegatury, Grażyna Tuzikiewicz-Gnitecka, wicedyrektor dele-
gatury, Łódź, 9 lutego 2017 r. 
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Kontrola ustaliła także niegospodarne 
wydatkowanie przez gminę Kleszczów 
kwoty 2,2 mln zł na sfinansowanie me-
diów (prąd, woda, stacja transformato-
rowa) na potrzeby inwestorów, którzy 
z wyżej opisanych powodów nie rozpoczęli 
inwestycji, a działki sprzedali ze znacz-
nym dla siebie zyskiem. Fundacja bez-
podstawnie wypłaciła byłemu prezesowi 
600 tys. zł odprawy.

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie 
Trybunalskim zawiadomiona przez wójta 
Kleszczowa umorzyła śledztwo w sprawie 
nieprawidłowości w Fundacji. Umorzone zo-
stało również śledztwo prowadzone pod nad-
zorem Prokuratury Rejonowej w Beł chatowie. 
Dopiero w wyniku ponownego wystąpie-
nia Prezesa NIK Krzy sztofa Kwiatkowskiego 
do Prokuratora Generalnego, zlecono wzno-
wienie postępowania, które wykazało licz-
ne uchybienia we wcześniej umorzonych 
sprawach. Wskazywały na nie wcześniej 
m.in. ustalenia kontroli NIK.

Ekrany akustyczne

Duży wydźwięk społeczny miała także 
kontrola zasadności budowy ekranów aku-
stycznych wzdłuż nowo budowanych au-
tostrad i dróg ekspresowych. Przed prze-
prowadzeniem przez NIK tej kontroli 
obowiązywała zasada, że zabezpieczenia 
przed hałasem, w tym ekrany akustyczne, 
powinny być zainstalowane w tych wszyst-
kich miejscach położonych wzdłuż auto-
strad i dróg szybkiego ruchu, które po-
tencjalnie były przeznaczone pod zabu-
dowę, niezależnie od aktualnego stanu. 
Doprowadziło to do sytuacji, w której 
znacząca część autostrad i dróg szybkie-
go ruchu przebiega w „tunelach”, utworzo-
nych przez niekończące się ściany ekranów. 

NIK negatywnie oceniła realizację przez 
kontrolowane organy administracji rzą-
dowej zadań polegających na ochronie 
przed hałasem drogowym. Działania 
związane z otrzymywanymi informacjami 
o niezasadnie wznoszonych ekranach aku-
stycznych wzdłuż budowanych autostrad 
i dróg podejmowane były w sposób wy-
biórczy, dla osiągnięcia doraźnych celów, 
bez spójnej, kompleksowej i dalekosiężnej 
wizji rozwiązania problemu nadmiernego 
hałasu spowodowanego ruchem pojazdów. 
Trzeba podkreślić, że nie zagwarantowa-
no, aby ekrany budowano jedynie w przy-
padkach koniecznych z punktu widzenia 
przepisów prawa albo społecznie i ekono-
micznie uzasadnionych.

Nieprawidłowościom sprzyjało to, że Mi-
nister Środowiska (MŚ) nie podjął stanow-
czych i wiążących działań zmierzających 
do doprecyzowania art. 113 ust. 2 pkt 1 
ustawy Prawo ochrony środowiska w za-
kresie ochrony przed hałasem terenów 
wymienionych w tym przepisie i objętych 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, ale niezabudowanych. 
Błędną interpretację przepisów przyjmo-
wały zarówno Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad w procesie projek-
towania, jak i niektóre organy odpowie-
dzialne za ochronę środowiska w trakcie 
wydawania decyzji środowiskowych. 

Brak ze strony Ministra Środowiska wią-
żącego rozstrzygnięcia zgłaszanych wątpli-
wości oraz ustalenia wykładni w tej spra-
wie spowodował zainstalowanie łącznie 
ok. 6,2 km ekranów chroniących tereny 
przeznaczone w miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego pod za-
budowę mieszkaniową, ale jeszcze nie-
zabudowane. 
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Kontrola NIK wykazała także, że nierze-
telnie weryfikowano raporty o oddziały-
waniu na środowisko autostrady A2 na od-
cinku od Strykowa (węzeł koło Łodzi) 
do Konotopy (węzeł w pobliżu Warszawy), 
wskutek czego niezasadnie zaprojektowano 
i wybudowano 4,1 km ekranów równolegle 
do wałów ziemnych oraz 0,6 km ekranu 
chroniącego teren, na którym znajdowało 
się niezamieszkałe od kilkunastu lat po-
jedyncze siedlisko.

Ponadto, na skutek nierzetelnej wery-
fikacji materiału dowodowego będącego 
podstawą do wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach, wskazano 
do ochrony akustycznej nie tylko tereny 
niezagospodarowane i nieobjęte planem 
miejscowym, ale nawet i takie, dla któ-
rych miejscowy plan przewidywał funk-
cję niepodlegającą ochronie akustycz-
nej (to znaczy, ze zabudowa mieszkal-
na w ogóle nie była tam przewidziana). 
Zainstalowane na tych terenach ekrany 
miały długość 1,5 km .

Bulwersujące okazały się koszty budowy 
niezasadnie wzniesionych zabezpieczeń 
akustycznych na kontrolowanym odcinku 
autostrady A2. Wyniosły one – według cen 
ofertowych – ok. 41,3 mln zł.

Na kontrolowanych odcinkach dróg lo-
kalizacja i parametry ekranów były zgodne 
z warunkami określonymi w decyzjach 
środowiskowych i projektach budowla-
nych. Jednak określone w tych dokumen-
tach parametry zabezpieczeń akustycz-
nych wyznaczono opierając się na 15-let-
nim prognozowanym natężeniu ruchu, 

5 Dz.U. z 2015 r. poz. 1593.

szacowanym na podstawie wskaźników 
wzrostu PKB. Wskaźniki te już w pierw-
szych latach okazały się znacznie wyższe 
od rzeczywistych. Pomimo to nie zweryfi-
kowano przyjętych założeń. Zdaniem NIK, 
powyższa metoda obliczania parametrów 
ekranów niosła za sobą ryzyko ich prze-
wymiarowania, a tym samym niegospo-
darnego wydatkowania środków publicz-
nych na ochronę środowiska przed hałasem 
drogowym. 

Po kontroli NIK rekomendowała Mi ni-
strowi Środowiska oraz Mini stro wi In fra-
struktury i Rozwoju, a także Mini stro wi 
Zdro wia dokonanie zmian legislacyjnych 
w obszarze ochrony środowiska przed ha-
łasem dotyczących w szczególności dopre-
cyzowania użytego w art. 113 ust. 2 pkt 1 
Prawa ochrony środowiska wyrażenia „te-
renów przeznaczonych…” (…pod zabu-
dowę mieszkaniową, pod szpitale i domy 
pomocy społecznej, pod budynki zwią-
zane z pobytem dzieci i młodzieży itd.) 
w sposób pozwalający na jednoznaczną 
interpretację, że chodzi o tereny faktycz-
nie zagospodarowane na wskazane cele. 
Wniosek ten zrealizowany został w pełni 
ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska5. 
Uszczegółowiono przepisy zapewniające 
jednolitą interpretację oraz usprawnienie 
przebiegu postępowań administracyjnych 
i racjonalność działań na rzecz ochrony 
środowiska. Z art. 113 ust. 2 pkt 1 Prawa 
ochrony środowiska po nowelizacji jed-
noznacznie wynika, że obowiązek podję-
cia działań na rzecz ochrony środowiska 
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przed hałasem powstaje z chwilą pojawie-
nia się takiego faktycznego zagospodaro-
wania terenu, ze względu na które wyma-
gana jest ochrona naturalnego środowiska 
człowieka przed hałasem. Dokonana z ini-
cjatywy NIK zmiana okazała się dla go-
spodarnego wydatkowania środków bu-
dżetowych korzystna.

Legalizacja urządzeń pomiarowych

Delegatura NIK w Łodzi zrealizowała 
także wiele kontroli istotnych z punktu 
widzenia ochrony interesów konsumentów. 
Jedna z nich, przeprowadzona w 2014 r., 
dotyczyła realizacji zadań Okręgowego 
Urzędu Miar w Łodzi w zakresie legalizacji 
i kontroli urządzeń pomiarowych do od-
mierzania paliw płynnych. O ile legalizacja 
urządzeń pomiarowych nie budziła więk-
szych zastrzeżeń (odbywała się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i wymogami 
technicznymi), to kontrola ilości sprzeda-
wanego paliwa wskazała na bardzo duże 
nieprawidłowości.

Sprzyjały im uwarunkowania praw-
ne i organizacyjne kontroli przeprowa-
dzanej przez urzędy miar. Co do zasady, 
urzędy te mogą bowiem przeprowadzać 
tylko kontrole na stacjach benzynowych, 
zapowiedziane z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem. Z takich badań niewiele 
więc wynikało – na 2100 skontrolowanych 
odmierzaczy paliw w 2014 roku na 139 sta-
cjach paliw okazało się, że tylko 3 (zaledwie 
0,2% badanych) zawyżały ilość sprzeda-
wanego paliwa. Natomiast kontrole sta-
cji paliw przeprowadzone bez zapowiedzi 
na zlecenie NIK w 2014 r. na 28 stacjach 
przez wojewódzkiego inspektora inspekcji 
handlowej (WIIH), obejmujące 77 od-
mierzaczy benzyny i oleju napędowego, 

potwierdziły rzetelne odmierzanie paliw 
na 24 stacjach oraz ujawniły zawyżanie 
wskazań (od 4,3% do 5,6%) w przypad-
ku 48 odmierzaczy (aż 62,3% badanych) 
na 4 stacjach. Przeprowadzone przez WIIH 
kontrole nie wykazały ani jednego przy-
padku, aby odmierzacze paliw „myliły się” 
na niekorzyść sprzedającego.

Na terenie objętym kontrolą dwa urzędy 
miar podejmowały metrologiczne kontro-
le odmierzaczy gazu, wykorzystując tylko 
jedno urządzenie sprawdzające. 

W  latach 2012–2014 (I  półrocze) 
skontrolowano pod tym względem tylko 
71 odmierzaczy gazu (2,7% odmierza-
czy zalegalizowanych), tj. średnio w roku 
28 odmierzaczy. Biorąc pod uwagę licz-
bę zalegalizowanych urządzeń (2638) 
oraz średnią liczbę odmierzaczy skontro-
lowanych w ciągu roku ustalono, że każdy 
dystrybutor gazu może być kontrolowany 
raz na 94 lata. To dowód, że rynek sprze-
daży gazu jest faktycznie poza kontrolą 
urzędów miar.

Ustalono ponadto, że urzędy miar usta-
wowo zobowiązane m.in. do kontroli pra-
widłowości odmierzania sprzedawanych 
paliw na stacjach, nie miały do tego sku-
tecznych narzędzi w postaci dostateczne-
go wyposażenia w sprzęt i odpowiednie 
kadry. Cztery z pięciu kontrolowanych 
podmiotów nie prowadziły na nadzoro-
wanym terenie kontroli metrologicznych 
odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan, 
gdyż nie zostały wyposażone w mobilne 
urządzenia.

Częstotliwość kontroli odmierzaczy 
paliw była niewystarczająca. Przeprowa-
dzano je przez obwodowe urzędy miar 
nie częściej niż raz na 5 lat, a w skrajnych 
przypadkach raz na 14 lat. Obejmowały 
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tylko wybrane urządzenia na stacjach paliw 
i były wcześniej – zgodnie z wymogiem 
ustawowym – zapowiadane właścicielom, 
wobec czego ich wyniki nie były w pełni 
miarodajne. 

Ponadto Okręgowy Urząd Miar i nadzo-
rowane przez niego obwodowe urzędy miar 
nie posiadały kompletnych danych o licz-
bie stacji paliw znajdujących się na ich te-
renie działania oraz liczbie i rodzaju od-
mierzaczy paliw ciekłych i gazu. Kontrola 
NIK wykazała, że około 200 stacji paliw 
było poza ewidencją administracji miar 
i nie mogło być objęte kontrolami w ra-
mach sprawowanego nadzoru. 

Po przeprowadzeniu badań, Najwyższa 
Izba Kontroli wniosła o wprowadzenie 
regulacji nakazującej przedsiębiorcom 
prowadzącym działalność gospodarczą 
związaną z użytkowaniem odmierzaczy 
paliw powiadamianie właściwego organu 
administracji miar o rozpoczęciu prowa-
dzenia, jak również zaprzestaniu działalno-
ści w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, 
w tym o liczbie i rodzaju używanych urzą-
dzeń. Wnioskowano o rozszerzenie upraw-
nień tych organów na objęcie kontrolą rów-
nież nowych odmierzaczy paliw wprowa-
dzonych do obrotu na podstawie ustawy 
o systemie oceny zgodności oraz o możli-
wość kontrolowania przez organy admini-
stracji miar stacji paliw bez uprzedniego 
zawiadomienia przedsiębiorców o plano-
wej kontroli.

Suplementy diety

Szczególne zainteresowanie  towarzyszyło 
przeprowadzonej w 2015 r. kontroli do-
puszczania do obrotu suplementów diety. 
Suplementy diety, w myśl obowiązują-
cych przepisów prawa żywnościowego, 

definiowane są  jako środki spożyw-
cze. Stąd wynika ich powszechna do-
stępność. Rynek tych produktów roz-
wija się w Polsce bardzo dynamicznie. 
W 2011 r. Polacy wydali na suplemen-
ty diety blisko 3 mld zł, a w 2016 r. już 
ponad 3,7 mld zł. Badania wykazują, 
że rynek ten w latach 2017–2020 będzie 
rozwijał się w tempie ok. 8% rocznie. 
Skala problemu jest ogromna. W reje-
strze Głównego Inspektora Sanitarnego 
od 2007 r. wpisano łącznie blisko 30 tys. 
produktów zgłoszonych jako suplementy 
diety. O ile w latach 2013–2015 przyby-
wało ich 3-4 tys. rocznie, o tyle w 2016 r. 
już 7,4 tys. Dane Komisji Europejskiej 
wskazywały, że już w latach 1997–2005 
polski rynek suplementów wzrósł o 219% 
i był to najwyższy wzrost wśród wszyst-
kich państw Unii Europejskiej. 

Polscy konsumenci spożywają coraz wię-
cej suplementów, traktując je nierzadko 
jako panaceum na różne dolegliwości. 
Nie wiadomo jednak dokładnie co spo-
żywamy, gdyż wprowadzanie do obrotu 
i sprzedaż tych produktów są praktycznie 
poza skuteczną kontrolą. Kontrola NIK 
ustaliła, że w sprzedaży, w tym interne-
towej, ale także w sklepach stacjonarnych 
i aptekach, obok rzetelnych preparatów, 
znajdowały się produkty zafałszowane, 
zawierające np. bakterie chorobotwórcze, 
substancje zakazane z listy psychoaktyw-
nych, czy stymulanty podobne struktu-
ralnie do amfetaminy, czyli działające 
jak narkotyki. 

W obowiązującym stanie prawnym 
każdy może wprowadzić suplement 
na rynek, deklarując jedynie jego skład 
organom sanitarnym w drodze tzw. no-
tyfikacji. Teoretycznie istnieją szanse, 
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że produkt, który trafia na rynek zostanie 
zbadany, jednak w praktyce skala rynku 
przekracza możliwości kontrolne Inspekcji 
Sanitarnej. Dane uzyskane podczas kon-
troli wskazują, że na tle rozmiarów po-
daży i spożycia możliwość prawdziwie 
skutecznej kontroli rynku suplementów 
przez organy Inspekcji Sanitarnej po pro-
stu praktycznie nie istnieje. Kontrole, 
które prowadzi Inspekcja dotyczą zale-
dwie części rynku, a same postępowa-
nia mogą trwać nierzadko – jak wykazała 
kontrola NIK – nawet kilka lat. Średni 
czas trwania weryfikacji powiadomień 
wynosił 455 dni (maksymalnie 817 dni). 
W wielu sytuacjach sprzedawane produk-
ty nie są badane. Ochrona konsumentów 
staje się wówczas fikcją. 

Nierzetelny był także nadzór nad sprze-
dażą internetową suplementów diety. 
Za pomocą tego kanału dystrybuowano 

produkty, które zawierały składniki kwe-
stionowane przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego, stwarzające niebezpieczeń-
stwo dla zdrowia, a nawet życia konsu-
mentów. Od czasu zakończenia kontroli 
Delegatura NIK w Łodzi stale monitoru-
je działania podejmowane przez organy 
Inspekcji Sanitarnej w celu wyelimino-
wania z rynku internetowego szkodliwych 
suplementów diety. Skutek tych działań 
jest taki, że część kwestionowanych pre-
paratów została wycofana z rynku, a w wy-
padku kilku innych producenci dokonali 
zmiany ich składu na bezpieczny dla kon-
sumentów. 

NIK zwróciła także uwagę na problem 
oszukańczych praktyk, jakie stosują pro-
ducenci i dystrybutorzy, którzy – kreując 
popyt – reklamują nierzadko suplemen-
ty jako równoważne produktom leczni-
czym. Odbywa się to przy biernej postawie 
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Pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę: Aleksandry Bryks, gł. specjalisty k.p. 
(trzecia z prawej), Ryszarda Adamca, gł. specjalisty k.p. (drugi z lewej) i Ryszarda Struzikiewicza,  
gł. specjalisty k.p. (trzeci z lewej) przez kierownictwo delegatury: dyrektora Przemysława Szewczy-
ka (pierwszy z lewej) oraz wicedyrektorów Włodzimierza Zegadło (drugi z prawej) i Grażynę Tuzikie-
wicz-Gnitecką (pierwsza z prawej), Łódź, 7 kwietnia 2016 r.
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organów państwa, a takie działania mogą 
rodzić zagrożenie dla zdrowia, a nawet 
życia konsumentów. Na dynamiczny 
rozwój rynku suplementów diety niewąt-
pliwy wpływ ma ich reklama. Z danych 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wy-
nika, iż od 1997 r. do 2015 r. liczba reklam 
z sektora produktów zdrowotnych i leków 
(w tym suplementów diety) wzrosła blisko 
dwudziestokrotnie, podczas gdy ogólna 
liczba reklam tylko trzykrotnie.

Kontrola NIK wykazała, że w Polsce nie 
jest zapewniony właściwy poziom bez-
pieczeństwa suplementów diety. Rynek 
ten – oceniony przez NIK jako obszar wy-
sokiego ryzyka, niedostatecznie zdiagno-
zowany i nadzorowany – wymaga więc 
pilnej poprawy regulacji dotyczących 
tych produktów. Najwyższa Izba Kontroli 
wskazała na konieczność objęcia tego ob-
szaru przez Ministra Zdrowia szczegól-
nym nadzorem, w celu wyegzekwowania 
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Spotkanie przedświąteczne w Delegaturze NIK w Łodzi; na pierwszym planie, od lewej: Jolanta 
Nowak, doradca ekonomiczny, Marek Zyskowski, gł. specjalista k.p., Małgorzata Walas, starszy 
specjalista, Zofia Kotynia, doradca techniczny, Anna Wrona, specjalista k.p., 17 grudnia 2018 r.

Fo
t.

  K
. M

ar
ci

ni
ak

, D
el

eg
at

ur
a 

N
IK

 w
 Ł

od
zi

Obecni i emerytowani pracownicy delegatury składają sobie życzenia; na fot. po lewej: Jolanta No-
wak, doradca ekonomiczny i Stanisław Kłos, emerytowany gł. specjalista kp.; na fot. po prawej: Emilia Wy-
ciszkiewicz, gł. specjalista kp. i Zbigniew Łabęcki, doradca techniczny.
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od organów sprawujących kontrolę nad bez-
pieczeństwem suplementów diety realiza-
cji wszystkich nakazów wynikających z już 
obowiązujących aktów prawnych. Ponadto, 
Izba podkreśliła potrzebę podjęcia działań 
legislacyjnych, zmierzających do wprowa-
dzenia nowych kompleksowych rozwiązań 
prawnych rangi ustawowej, dotyczących 
suplementów diety. Chodziło w szcze-
gólności o wprowadzenie systemu opłat 
za notyfikację suplementów diety; pod-
wyższenie kar pieniężnych dla podmiotów 
wprowadzających do obrotu niebezpieczne 
lub nielegalne produkty; podwyższenie 
wysokości kar pieniężnych, jakie mogą 
być nałożone przez organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej na przedsiębiorcę 
za nieprzestrzeganie wymagań w zakre-
sie znakowania środków spożywczych, 
dotyczących prezentacji, reklamy i promo-
cji; wprowadzenie zakazu wskazywania 
na etykietach, w prezentacji i reklamie 
na właściwości zapobiegawcze, lecznicze 
lub uzdrawiające choroby ludzkie suple-
mentów diety; a także wprowadzenie za-
kazu reklamy takich produktów z wyko-
rzystaniem wizerunku osób ze środowiska 
medycznego lub farmaceutycznego bądź 
odwoływania się do osób sugerujących po-
siadanie wykształcenia medycznego albo 
farmaceutycznego i ich zaleceń. 

Kadry
Powyższe opisy wybranych kontroli nie 
wyczerpują oczywiście całokształtu 

za dań kontrolnych realizowanych przez 
Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli 
w Łodzi. Pokazują jednak różnorodność 
i wagę przeprowadzanych kontroli oraz 
znaczenie dokonanych ustaleń i sformu-
łowanych na ich podstawie ocen i wnio-
sków. W ten sposób działalność Delegatury 
NIK w Łodzi, przeprowadzającej corocz-
nie ok. 38 kontroli planowych (w tym 
także kontroli przez siebie koordynowa-
nych) i 5-6 kontroli doraźnych, wpisu-
je się w misję Najwyższej Izby Kontroli 
jako naczelnego organu kontroli państwa. 
Należy przy tym podkreślić, że kadra kon-
trolerska delegatury, składająca się dziś 
z 43 kontrolerów, stale rozwija swoją wie-
dzę i umiejętności, uczestnicząc w licz-
nych szkoleniach, a także w studiach po-
dyplomowych. Kontrolerzy wspomagani 
są przez grupę 8 pracowników admini-
stracyjnych i obsługi, także stale podno-
szących swoje kwalifikacje. Dodajmy, 
że w ostatnich latach do Delegatury NIK 
w Łodzi trafiło wiele młodych, doskona-
le wykształconych osób, których zaanga-
żowanie w pracę dobrze rokuje realizacji 
przez naszą delegaturę zadań kontrolnych 
w nadchodzących latach.

GRAŻYNA TUZIKIEWICZ-
-GNITECKA, wicedyrektor 
Delegatury NIK w Łodzi  
z zespołem




