
Delegatura NIK w Kielcach
Kielecka jednostka rozpoczęła działalność jako pierwsza z okręgowych izb kon-
troli już we wrześniu 1920 r. Długa historia i bogate doświadczenia także dziś 
wpływają na rezultaty jej pracy. W ostatnich latach znacząco zwiększyła się liczba 
kontroli przygotowywanych i koordynowanych przez delegaturę, która obejmuje 
nimi coraz to nowe obszary istotne dla życia obywateli. Przeprowadza je zespół 
liczący 26 kontrolerów.
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Historia delegatur  
zaczęła się w Kielcach
IWONA POGORZELSKA, GRZEGORZ WALENDZIK

Kielcka jednostka  
w latach 1919–19391

Dekretem z 7 lutego 1919 r. powołano 
podlegającą bezpośrednio Naczelnikowi 
Państwa Najwyższą Izbę Kontroli Państwa 
(NIKP)2. W kolejnym roku zaczęły po-
wstawać placówki terenowe. Wśród nich 
jako pierwsza, 15 września 1920 r., rozpo-
częła działalność Okręgowa Izba Kontroli 
Państwa w Kielcach (OIKP), której obszar 
działania obejmował województwa kie-
leckie i lubelskie oraz Dyrekcję Kolejową 
Radomską3. Pierwszym prezesem urzędu 
został Mieczysław Kotłubaj4 (1920–1925). 

1 Historia Okręgowej Izby Kontroli Państwa w Kielcach została przygotowana przez Iwonę Pogorzelską, pracownika 
Archiwum Państwowego w Kielcach w ramach jej pracy doktorskiej. Drugą część artykułu dotyczącą współczesności 
delegatury, zaczynającą się od rozdziału „Kontrole nowego milenium” przygotował dyrektor Grzegorz Walendzik 
(okres 1945–1990 opisał na podstawie tekstu Ł. Walasa, „Kontrola Państwowa” nr 4/2003 r., s.159-171).

2 Dekret o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa z 7 lutego 1919 r. Dziennik Praw Państwa Polskiego nr 14/1919 poz. 183.
3 Monitor Polski nr 31/1920 z 9.2.1920.
4 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Najwyższa Izba Kontroli (dalej NIK), sygn. 587.
5 AAN, NIK, sygn. 557.
6 AAN, NIK, sygn. 778.
7 AAN, NIK, sygn. 1512.
8 AAN, NIK, sygn. 238.

Po jego śmierci stanowisko przypadło 
Henrykowi Władysławowi Imszennikowi-
-Kondratowiczowi5 (1925–1932). W latach 
1932–1935 obowiązki te pełnił wicepre-
zes Izby Ludwik Makarewicz6. Kolejnym, 
trzecim prezesem Izby był Lubosław 
Walenty Tomassi,7 który sprawował funk-
cję od 1935 r. do września 1939 r.

W okresie gdy OIKP rozpoczynała swą 
działalność, w jej strukturze organizacyj-
nej znajdowały się cztery wydziały oraz 
Kancelaria, którą kierował Bazyli Daciuk8. 
Wydział I zajmował się kontrolowaniem 
jednostek podlegających Ministerstwom: 
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Skarbu, Reform Rolnych, Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych. Jego naczelnikiem był 
Marian Kubski9. Wydział II kontrolował jed-
nostki Ministerstwa Spraw Wojskowych, 
a stanowisko naczelnika pełnił tu Stanisław 
Klamrzyński10. Wydział III nadzorował jed-
nostki Ministerstwa Komunikacji, a jego 
naczelnikiem był Ludwik Makarewicz11. 
Kierownikiem Wydziału IV, który prowa-
dził kontrole w jednostkach Ministerstw: 

9 AAN, NIK, sygn. 644.
10 AAN, NIK, sygn. 533a.
11 AAN, NIK, sygn. 778.
12 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej APK), Okręgowa Izba Kontroli w Kielcach (dalej OIK), sygn. 29, 

AAN, NIK, sygn. 39.
13 Materiały dotyczące tej inwestycji zachowały się w zespołach archiwalnych zgromadzonych w zasobach Ar-

chiwum Państwowego w Kielcach, Okręgowej Izby Kontroli w Kielcach, sygn. 21 oraz Urzędu Wojewódzkiego 
Kieleckiego I (dalej UWK I), sygn. 14700-14119. Wśród nich znajduje się zarówno dokumentacja aktowa, 
jak i projekty oraz dokumentacja kartograficzna dotycząca usytuowania terenu tzw. popówki.

Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych, 
Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu, 
Poczt i Telegrafów, Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego oraz Pracy 
i Opieki Społecznej był Emil Bałuciński12.

Siedzibę urzędu13 stanowiło począt-
kowo jedynie kilka pokoi na dwóch pię-
trach Hotelu Wersal przy ul. Sienkiewicza 
w Kielcach oraz kilka maleńkich i niskich 
pokoików w drewnianym budynku przy 
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Budynek przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, IV piętro zajmuje Delegatura NIK w Kielcach.
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ul. Karczówkowskiej14. Starania o za-
pewnienie nowego lokum dla OIKP zo-
stały podjęte już w połowie 1920 r. Miało 
ono zostać wybudowane na posesji przy 
ul. Seminaryjskiej, róg ul. Słowackiego. 
W projekcie budowli, sporządzonym 
w 1922 r. przez „Biuro Architektoniczno-
-Budowlane inż. W. Nowakowski i inż. 
A. Piller” w Warszawie, widniał potęż-
ny czterokondygnacyjny gmach składają-
cy się z 55 pokoi biurowych oraz dwóch 

14 AAN, NIK, sygn. II/1.
15 APK, UWK I, sygn. 17717.
16 Budynek ten w okresie zaborów był siedzibą administracji kościoła prawosławnego.
17 Dziennik Ustaw RP nr 51 z 23.6.1921 poz. 314.

pawilonów mieszkalnych15. Jak się oka-
zało, projekt ten przekroczył możliwości 
finansowe, jak również faktyczne potrzeby 
urzędu, zdecydowano więc, że Izba zajmie 
jedynie 30 z planowanych 55 pokoi, a pozo-
stałe miano przeznaczyć na potrzeby inne-
go urzędu. Wkrótce jednak zdecydowano 
o odstąpieniu inwestycji na pomieszczenia 
izby skarbowej, jednak pod warunkiem, 
że budynek zwany „popówką16” usytu-
owany na rogu ulic Mickiewicza i Wesołej, 
po adaptacji i remoncie będzie przekazany 
kieleckiej izbie kontroli. Po licznych stara-
niach w 1928 r. gmach „popówki” został 
przekazany OIK. 

Od 3 czerwca 1921 r. Okręgowa Izba 
Kontroli w Kielcach działała na podstawie 
nowej ustawy o Kontroli Państwowej17. 
Zgodnie z jej przepisami w skład izby 
okręgowej wchodzili: prezes, wiceprezes, 
naczelnicy wydziałów, radcy, sekretarze 
i referenci, pomocnicy referentów, rach-
mistrze, archiwista oraz kanceliści. Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli miał mianować 
prezesa izby okręgowej, a na jego wnio-
sek także urzędników izb okręgowych do 
VIII stopnia służbowego włącznie. Prezes 
izby okręgowej mógł natomiast mianować 
osobiście urzędników niższych stopni.

Izba okręgowa miała za zdanie, podobnie 
jak w okresie poprzednim, stałą i wszech-
stronną kontrolę wykonania budżetu (do-
chodów i wydatków państwowych), prawi-
dłowości i celowości administrowania ma-
jątkiem państwa oraz gospodarki urzędów 
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Rozporządzenie Prezesa NIKP J. Higersbergera  
w sprawie utworzenia Okręgowych Izb Kontroli  
Państwa, 17 stycznia 1920 r., Monitor Polski  
nr 31/1920 r. z 9 lutego 1920 r.
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miejscowych, podległych ministerstwom 
i władzom centralnym oraz jednostek sa-
morządowych, a także instytucji, zakła-
dów fundacji, stowarzyszeń i spółek dzia-
łających przy udziale finansowym Skarbu 
Państwa lub mających jego gwarancję.

Działalność urzędu18 dokumentowana 
jest przez zachowane, niestety szczątkowo, 

18 Materiały archiwalne dokumentujące działalność tego urzędu odnaleźć można obecnie w zasobach Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie oraz Archiwum Państwowego w Kielcach i Archiwum Państwowego w Lublinie. 
Niestety, zniszczenia powstałe w wyniku działań wojennych II wojny światowej oraz podczas walk powsta-
nia warszawskiego spowodowały, iż w AAN odnajdziemy dziś jedynie niektóre drukowane już sprawozdania 
z przeprowadzanych kontroli, jakie miały miejsce w latach 1922–1938 oraz akta personalne pracowników. 
W zasobach Archiwum Państwowego w Kielcach w ramach zespołu archiwalnego Okręgowa Izba Kontroli 
z lat 1920–1939 składającego się z 30 jednostek archiwalnych zachowały się, jedynie częściowo, protokóły 
posiedzeń, plany kontroli, sprawozdania roczne i okresowe, kontrole dochodów i wydatków, budżety, przepisy 
rachunkowo-kasowe oraz dokumentacja dotycząca ewidencji pracowników. Szczątkowe materiały mogące 
uzupełniać te informacje znajdujemy także w Archiwum Państwowym w Kielcach i Lublinie w zespołach ar-
chiwalnych gromadzących materiały kontrolowanych przez OIK urzędów i instytucji.

materiały archiwalne, takie jak np.: spra-
wozdania z działalności Najwyższej Izby 
Kontroli, zawierające również dane z te-
renu kompetencji kieleckiej Izby, pro-
tokoły posiedzeń Kolegium Okręgowej 
Izby Kontroli w Kielcach oraz pojedyncze 
protokoły z poszczególnych kontroli pro-
wadzonych przez pracowników urzędu. 
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Projekt techniczny niezrealizowanej siedziby Okręgowej Izby Kontroli w Kielcach, sporządzony w 1922 r.  
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Już od początku istnienia OIK podję-
ła działalność kontrolną. Jedną z pierw-
szych kontroli dotyczącą rewizji rachun-
kowości i gospodarki zaplanowano jesie-
nią 1921 r. w magistracie miasta Kielc. 
Uchwałą rady miejskiej magistrat odmówił 
zgody na działania kontrolne, które miały 

19 APK, Akta miasta Kielc, sygn. 7345.
20 AAN, NIK sygn. sygn. II/1.
21 AAN, NIK sygn. II/1.
22 APK, UWK I, sygn. 860, 859, 855, 16038.

zweryfikować stan kasy miejskiej, tłuma-
cząc, iż Izba przekracza swoje uprawnie-
nia. Sprawa trafiła do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych oraz Najwyższej Izby 
Kontroli, które na podstawie wykładni 
ustawy o Kontroli Państwowej z 1921 r. 
przyznały rację Okręgowej Izbie Kontroli 
w Kielcach19.

Kontrole przeprowadzane w 1922 r. 
to między innymi kontrola podległej 
Ministerstwu Kolei Żelaznych Dyrekcji 
Kolejowej w Radomiu20. Miała na celu 
sprawdzenie stanu eksploatacji kolei że-
laznych. W trakcie weryfikacji stanu ma-
gazynów w Radomiu i w Skarżysku-Ka-
miennej kontrolujący stwierdzili między 
innymi nieuzasadnioną superatę mate-
riałów oraz złe warunki ich przechowy-
wania.

Rewizja rachunkowości i gospodarki 
Urzędów Górniczych w Radomiu, Czę-
stochowie i Dąbrowie Górniczej ujawniła 
z kolei, iż eksploatacja majątków państwo-
wych znajdujących się na terenie radom-
skiego Okręgu Górniczego „pozostawia 
wiele do życzenia”. W Dąbrowie Górniczej 
stwierdzono natomiast malwersację pie-
niędzy przez byłego buchaltera firmy21.

W 1922 r.22 kontrolom poddawano wy-
brane wydziały urzędu wojewódzkiego. 
W rocznych sprawozdaniach Najwyższej 
Izby Kontroli z badań prowadzonych 
w 1922 r. zachowały się również infor-
macje o stanie niektórych podlegających 
kontroli firm i instytucji, jak np.: Kopalnia 
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Akta personalne Jerzego Sawickiego, urzęd-
nika Okręgowej Izby Kontroli w Kielcach, lata 
1924–1938,
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Miedzi w Miedzianej Górze, Zakłady 
Hutnicze w Białogonie, oraz pomniejsze 
w Bzinie, Rejowie, Mostkach, Mroczkowie, 
Parszowie, Samsonowie i Suchedniowie, 
a także o Zakładzie Kąpielowo-Zdrojowym 
w Busku. 

W sprawozdaniach odnotowano także 
stany jednych z najważniejszych dla 
II Rzeczypospolitej obiektów znajdujących 
się na terenie międzywojennego wojewódz-
twa kieleckiego, jak Wojskowa Wytwórnia 
Amunicji w Skarżysku czy Wojskowa 
Wytwórnia Broni w Radomiu23. 

Szczegółowe informacje o tym, czym 
w latach 1923–1925 zajmowali się kontro-
lujący, zachowały się w protokółach posie-
dzeń Kolegium Okręgowej Izby Kontroli 
w Kielcach24. Kolegium działało w skła-
dzie pięcioosobowym: prezes, wicepre-
zes oraz radcy lub naczelnicy wydziałów 
i zajmowało się rozpoznawaniem wyników 
i analizą prowadzonych kontroli. 

W 1923 r. OIK w Kielcach przeprowa-
dziła między innymi kontrolę Wydziału 
Żywnościowego Inwentury DOK IV 
w Łodzi, która podlegała Ministerstwu 
Spraw Wojskowych25. Kontrolujący 
wnioskowali w tym wypadku o zwrot 
do Skarbu Państwa kwot za niewłaściwy 
wybór oferty na zakup materiałów. W 28 
pułku piechoty stwierdzono, że zostały 
wypłacone pieniądze oficerowi dyżurne-
mu za złożenie i zdemontowanie ołtarza 
pułkowego na podstawie fikcyjnej listy 

23 AAN, NIK, sygn. II/1.
24 APK, OIK, sygn. 3, 4, 5. 
25 AAN, NIK, sygn. III/19.
26 AAN, NIK, sygn. III/19.
27 AAN, NIK, sygn. III/19.

płac. Na wniosek kontrolerów dowódca 
OK IV przekazał sprawę do Prokuratury 
przy Wojskowym Sądzie Okręgowym26. 

W 1923 r. skontrolowano Wytwórnię 
Amunicji w Skarżysku, będącą częścią 
składową Centralnego Zarządu Wytwórni 
Wojskowych podległego Ministerstwu 
Spraw Wojskowych27. W wyniku analizy 

Fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 P

ań
st

w
ow

e 
w

 K
ie

lc
ac

h,
 O

IK
 w

 K
ie

lc
ac

h,
 s

yg
n.

 2
7

Legitymacja inspektora Okręgowej Izby Kon-
troli w Kielcach Jerzego Sawickiego z 1927 r.
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wybranych umów oraz stanu ich wyko-
nania stwierdzono, że nie do końca za-
bezpieczały one interesy Skarbu Państwa. 

Kontrolę przeprowadzono także w pod-
ległej Ministerstwu Kolei Żelaznych Dy-
rekcji Kolejowej w Radomiu28. Kontrola 
wykazała między innymi nieprawidłowo-
ści przy budowie głównych warsztatów 
w Końskich, sfałszowanie biletów blankie-
towych w Zagożdżonie, w wyniku czego 
zwolniono dyscyplinarnie pomocnika za-
wiadowcy stacji.

W 1924 r. przeprowadzono kontrolę 
podległego Ministerstwu Spraw Woj-
sko wych Towarzystwa Domów Ofi cer-
skich29. W odniesieniu do terenu woje-
wództwa kieleckiego kontrola odbyła 
się w Częstochowie, gdzie skontrolowa-
no między innymi zakłady gospodarcze, 
magazyny, piekarnie. Skontrolowano rów-
nież budowę kompleksu koszar 4. pułku 
saperów w Sandomierzu. W wyniku 
tego przetargu wybrano oferenta droż-
szego, który dobrowolnie zobowiązał 
się pokryć różnicę pomiędzy ceną żą-
daną przez właściciela terenu przezna-
czoną na budowę koszar, a akceptowaną 
przez Ministerstwo Skarbu.

W ramach kontroli podległych Mini-
sterstwu Spraw Wewnętrznych urzędów 
wojewódzkich, starostw, komend okrę-
gowych i powiatowych30 stwierdzono, 
że w starostwach nie ściągano kar ad-
ministracyjnych oraz „rozchodowano” 

28 AAN, NIK, sygn. III/19.
29 AAN, NIK, sygn. III/3.
30 AAN, NIK, sygn. III/3.
31 AAN, NIK, sygn. III/19.
32 AAN, NIK, sygn. III/19.

nadmierną ilość opału w okresie zimowym. 
W Komendzie Okręgowej w Kielcach 
i podległych jej komendach powiatowych 
stwierdzono także niewłaściwe zatrud-
nienie niższych funkcjonariuszy służby 
zewnętrznej do czynności biurowych. 

W efekcie prowadzonej w 1924  r. 
kont roli kas skarbowych stwierdzono 
m.in. brak gotówki, przechowywanie 
w skarbcu monet złotych, przechowy-
wanie gotówki ponad ustaloną normę, brak 
skarbców, nieodpowiednie pomieszczenia 
kas, niezabezpieczenie przed włamaniem 
i pożarem.

W wyniku kontroli sądów i więzień pod-
ległych Ministerstwu Sprawiedliwości 
w zakresie organizacji i etatów osobowych31 
wykazano między innymi nieprawidłową 
gospodarkę zamówień na materiały w wię-
zieniu w Lublinie, niewłaściwie zawartą 
umowę na wykonanie robót przez więź-
niów, zaległości w ściąganiu na mocy wy-
roków w sprawach karnych kar pienięż-
nych i grzywien przez Sąd Apelacyjny 
w Lu blinie. Odnotowano także sprawę 
likwidacji Sądu Okręgowego w Lublinie, 
więzień w Busku i Jędrzejowie.

W wyniku kontroli przeprowadzonej 
w Państwowym Instytucie Naukowym 
Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach32 
stwierdzono nieprawidłowości w gospo-
darowaniu pieniędzmi, np. zaniżaniu 
cen przy sprzedaży inwentarza żywego 
i płodów rolnych, czy też dokonywanie 
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zamiany koni w dniu sprzedaży bez usta-
lania ich wartości. 

Okręgowa Izba Kontroli w Kielcach 
badała dochody za dzierżawę majątków 
państwowych podległych Wydziałowi 
Rolnictwa i Weterynarii oraz przeprowa-
dziła lustrację stanu gospodarczego pięciu 
obiektów. Wykazano, że zaległości z czyn-
szów dzierżawnych na rok 1925 w woj. 
kieleckim wynosiły 180 000 zł, a w ma-
jątku Kurzelów (pow. włoszczowski) do-
konano eksmisji dzierżawcy za niepłacenie 
dzierżawy.

Kontrola prowadzona w roku budżeto-
wym 1924/1925 w podległej Ministerstwu 
Kolei Żelaznych Dyrekcji Kolejowej 
w Radomiu wykazała istnienie nadmiernych 
zapasów biletów, niewłaściwe prowadzenie 
ksiąg kasowych oraz nieterminowe przeka-
zywanie wpływów do Skarbu Państwa33. 

Kolejne protokoły dokumentujące pracę 
OIK pochodzą z 1926 roku i dotyczą kon-
troli rachunkowości i gospodarki Wydziału 
Budżetowo-Gospodarczego oraz Pracy 
i Opieki Społecznej34. Kontrole tych wy-
działów prowadzono również w roku na-
stępnym. 

W  roku budżetowym 1926/192735 
kon troli poddawano urzędy skarbowe 
w Sandomierzu, Hrubieszowie, Zamościu, 
Janowie Podlaskim i Radzyniu Podlaskim. 
Stwierdzono zaległości w opłatach za świa-
dectwa na prowadzenie przedsiębiorstw 
przemysłowych, które nie uwzględniały 
zmiany wysokości stawek wprowadzonych 

33 AAN, NIK, sygn. II/16.
34 APK, UWK I, sygn. 865, 868.
35 AAN, NIK, sygn. II/12.
36 APK, UWK I, sygn. 866, 16038.

w roku budżetowym, wzięto pod uwagę 
także likwidację zakładów podlegających 
Państwowemu Monopolowi Spirytuso-
wemu, a mających dotychczas swoje sie-
dziby w Lublinie, Będzinie i Kielcach.

W Stadninie Koni w Kozienicach uja-
wniono zaległości z tytułu należności 
za utrzymanie klaczy prywatnych na kwotę 
28 576,66 zł. 

W wyniku kontroli rachunkowości 
i gospodarki majątku Samborzec ujaw-
niono kradzież, która dotyczyła zarówno 
Kozienic, jak i Samborca i wynikała z braku 
dostatecznego zabezpieczenia. Ujawniono 
również braki w ilości siana, które powsta-
ły w trakcie jego sprzedaży 28. Pułkowi 
Artylerii Polowej.

Przy kontroli gospodarki Wytwórni 
Broni w Radomiu i Fabryki Amunicji 
w Skarżysku stwierdzono, że koszty ad-
ministracji w stosunku do wydatków po-
noszonych na materiały wykorzystywane 
do produkcji i na robociznę są zbyt wyso-
kie. Kontrolę prowadzono także w więzie-
niu na Świętym Krzyżu. 

W trakcie badania działalności Okręgo-
wej Dyrekcji Robót Publicznych w Kiel-
cach w ramach nadzorowania i prowadzenia 
budowy i remontów gmachów państwo-
wych stwierdzono, iż na odbudowę pałacu 
w Kozienicach oraz remont 3 budynków 
państwowych i 1 prywatnego wydano 
77 030,00 zł. Kontrolowano także prawi-
dłowość przebiegu prowadzonych robót 
drogowych oraz budowy mostów36.
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W roku następnym analizowano wpływy 
i wydatki izb skarbowych. Podjęto rów-
nież działania mające na celu kontrolę 
dochodów Okręgowej Dyrekcji Robót 
Pu blicznych w Kielcach wynikających 
z uiszczania opłat mostowych na 3 mostach 
przez Wisłę pod Szczucinem, Annopolem 
i Sandomierzem. Dochód ten wyniósł 
97 000,18 zł. Kwotę 40 494,62 zł wydat-
kowano na koszty konserwacji mostów 
oraz poborów tych opłat. 

W  roku budżetowym 1928/192937 
stwierdzono niedobór w Kielec kiej Iz-
bie Skarbowej w wysokości 4188,00 zł, 
który wyniknął ze zdefraudowania tej 
kwoty przez woźnego Kasy Skarbowej 
w Opocznie. Ponadto podczas kontroli 
zwrócono uwagę na prowadzone remonty 
i konserwację gmachów sądów okręgowych 
w Kielcach, Lublinie, Radomiu, Zamościu, 
Białej Podlaskiej, Siedlcach, Sosnowcu 
oraz Sądu Apelacyjnego w Lublinie. 

W roku budżetowym 1928/1929 kon-
troli rachunkowości i gospodarki podda-
no Wydział Budżetowo-Gospodarczy 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 
Stwierdzono drobniejsze uchybienia od-
noszące się np. do sumienności w prowa-
dzeniu księgi inwentarzowej czy innych 
środków ewidencyjnych, np. prowadzenie 
księgi wyjazdów sprzecznej ze wzorem 
czy nieprawidłowości w rozliczaniu kosz-
tów podróży.

W roku budżetowym 1929/193038 
Okrę gowa Izba Kontroli w Kielcach 

37 AAN, NIK, sygn. III/3.
38 APK, OIK, sygn. 7. 
39 APK, OIK, sygn. 6.
40 AAN, NIK, sygn. III/4.

przeprowadziła również wielokrotne kon-
trole w urzędach takich jak: Okręgowa 
Dyrekcja Robót Publicznych w Kielcach, 
Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach, Izba 
Skarbowa w Kielcach, Sąd Okręgowy 
w Radomiu, Urząd Woje wódzki w Kielcach 
i Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz insty-
tucjach podległych Wydziałowi Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego. Była 
to wyrywkowa kontrola dokumentowania 
wydatków oraz badanie rocznego zamknię-
cia rachunkowego 1928/1929. Kontrole 
dotyczyły też etatów, sum niebudżeto-
wych, dochodów i wydatków inwentarza 
i taksy administracyjnej.

W okresie kontrolnym 1931/193239 
w trybie kontroli wyrywkowej spraw-
dzano wysokość dochodów oraz stan 
kasy, rachunkowości i inwentarza. Kon-
trolą szczegółową objęto urzędy podle-
głe Ministerstwu Przemysłu i Handlu, 
tj. Wy działy Przemysłu i Handlu Urzę-
dów Woje wódzkich w Kielcach i Lu blinie 
oraz Urzędy Miar – Okręgowy w Lu blinie 
oraz Miejscowe w Kielcach, Rado miu, 
Końskich, Ostrowcu, Kowlu, Piń sku, Rów-
nem, Brześciu, Zamościu. Stwierdzo no 
np. usterki w prowadzeniu rachunków, 
niewykazywanie zadłużeń skarbowych 
oraz zapisy ołówkiem w księdze kredytów 
i wydatków. Zauważono, że w tych urzę-
dach znajduje się np. wiele zbędnych apa-
ratów telefonicznych.

W  wyniku kontroli prowadzonych 
w ro ku budżetowym 1931/193240 ustalono, 
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że powstały liczne zaległości w spłacaniu 
grzywien za przekroczenie prawa przemy-
słowego, zaległości w dochodach z gmachów 
państwowych. Pozytywnym przejawem 
było za to zwiększenie wpływów z opłat 
mostowych, natomiast kontrole Zakładów 
Zdrojowych w Busku, z uwagi na znacznie 
zmniejszoną frekwencję kuracjuszy, zano-
towały zdecydowanie mniejsze wpływy. 

Zakłady Zdrojowe w Busku kontrolo-
wano nadal w kolejnych latach 1933/1934 
i 1934/1935. Wpływy rzeczywiste z eks-
ploatacji zakładów wynosiły 398 084,34 zł, 
zmniejszeniu o 20 681,99  zł (6,5%) ule-
gły wpływy z kąpieli i zabiegów leczni-
czych oraz wynajmu pomieszczeń i placów. 
Rozchody wynosiły 490 274,38 zł, wydat-
ki na remonty kapitalne i nowe budowle 
stanowiły 96 618,94 zł. 

W roku budżetowym 1937/1938 kon troli 
zostały poddane Urzędy Pośrednictwa 
Pracy w Radomiu, Końskich i Ostrowcu. 
Kontrola wypadła jednak pozytywnie, 
nie odnotowano bowiem większych, wy-
magających interwencji uchybień41.

Plany kontroli na terenie województw 
kieleckiego i lubelskiego w roku budżeto-
wym od kwietnia 1938 r. do marca 1939 r. 
dotyczyły podlegających Ministerstwu 
Rolnictwa42: 2 wojewódzkich wydziałów 
rolnictwa i reform rolnych w Kielcach 
i Lublinie, 2 wojewódzkich urzędów roz-
jemczych ds. majątkowych posiadaczy go-
spodarstw wiejskich, 2 wojewódzkich biur 
ds. finansowo-rolnych, 34 powiatowych 

41 AAN, NIK, sygn. II/20.
42 APK, OIK, sygn. 8.
43 APK, UWK I, sygn. 9422.
44 APK, OIK, sygn. 16, 18.

referatów rolnictwa i reform rolnych, 
35 powiatowych referatów weteryna-
rii, 11 referatów melioracyjnych w staro-
stwach oraz kierownictwa obwałowania 
Wisły w Szczucinie.

W roku budżetowym 1938/1939 prze-
prowadzono lustrację Kieleckiej Izby 
Rolniczej w Kielcach43 i analizowano donie-
sienia o nieprawidłowościach w gospodarce 
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych 
w Radomiu z 1939 roku44.

Wszystkie opisane wyżej działania nie 
byłyby możliwe do wykonania, gdyby 
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Dyplom nadania Brązowego Medalu za Długo-
letnią Służbę Jerzemu Sawickiemu, referento-
wi Okręgowej Izby Kontroli w Kielcach, 1938 r. 
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nie zatrudnieni w tym urzędzie odpo-
wiedzialni i doświadczeni pracownicy45. 
O tym, jaką rangę miała praca w urzędzie, 
w szczególności w urzędzie kontrol nym, 
świadczyć może tekst przysięgi, jaką przy-
stępując do pracy, a właściwie służby, 
składali pracownicy. Oto tekst zachowa-
ny w teczce osobowej wiceprezesa, póź-
niej prezesa Izby, Henryka Władysława 
Kondratowicza-Imszennika: „Przysięgam 
Panu Bogu Wszechmogącemu, że na po-
wierzonem mi stanowisku urzędowem 
przyczyniać się będę w mym zakresie 
działania ze wszystkich sił do ugrunto-
wania wolności, niepodległości i potęgi 
Rzeczpospolitej Polskiej, której zawsze 
wiernie służyć będę, wszystkich obywateli 
kraju w równem mając zachowaniu, prze-
pisów prawa strzec będę pilnie, obowiązki 
mego urzędu spełniać gorliwie i sumien-
nie, polecenia mych przełożonych wyko-
nywać dokładnie, a tajemnicy urzędowej 
dochowam. Tak mi Panie Boże dopomóż”.

Wśród materiałów pozostałych po 
Okręgowej Izbie Kontroli w Kielcach46 
na zachowanych listach starszeństwa 
znajdujemy też dane mówiące o stop-
niu zaszeregowania poszczególnych 
urzędników47. Przykładowo, w 1929 r. 
w OIK pracowały w stopniu V – 3 osoby, 
VI – 8 osób, VII – 11 osób, VIII – 5 osób, 
IX – 8 osób, XI – 5 osób, dwie były zatrud-
nione jako kontraktowe. W 1932 r. Izba 

45 W Archiwum Akt Nowych zachowało się 129 mniej lub bardziej bogatych teczek personalnych pracowników 
OIK w Kielcach. Są tam dokumenty osobowe prezesów i wiceprezesów Izby, naczelników, radców oraz pra-
cowników administracji wszystkich szczebli tego urzędu. 

46 AAN, NIK, sygn. 557.
47 AAN, NIK, sygn. 1745.
48 AAN, NIK, sygn. 1745.
49 AAN, NIK, sygn. 1745.

zatrudniała w stopniu V – 3 osoby, w stop-
niu VI – 6 osób, w kolejnym VII pracowa-
ło 8 osób, w stopniu VIII zatrudnionych 
było 6 osób, w IX – 8 osób i w X – 7 osób.

Jeśli chodzi o wykształcenie pracowników 
Izba sumowała te informacje, na przykład 
w 1932 r. w OIK pracowało 7 osób posiada-
jących wykształcenie wyższe z dyplomem, 
5 osób legitymowało się wyższym, choć nie-
pełnym wykształceniem, 3 osoby miały 
wykształcenie zawodowe (wyżej średnie-
go), 13 osób ukończyło szkoły średnie, 5 le-
gitymowało się wykształceniem średnim 
niepełnym, 2 osoby posiadały wykształce-
nie zawodowe „niżej średniego,” 4 osoby 
miały wykształcenie niższe48.

W 10 rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości 40 pracowników Okrę gowej 
Izby Kontroli w Kielcach zosta ło przedsta-
wionych, jako uprawnionych do uzyskania 
medalu X-lecia Niepodległości49. Wielu 
z nich w trakcie swej służby zostało rów-
nież nagrodzonych medalami za długolet-
nią służbę, złotymi krzyżami zasługi (mię-
dzy innymi B. Daciuk za pomoc i opiekę 
nad bezrobotnymi, M. Kubski za pracę spo-
łeczną) czy nawet Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 

Po wybuchu II wojny światowej urzę-
dy państwowe, w tym i Okręgowa Izba 
Kontroli w  Kielcach, musiały prze-
rwać dotychczasową działalność. Urząd 
Kontroli Państwowej wznowił działania 
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na mocy dekretu Prezydenta RP z 17 lu-
tego 1940 r. opublikowanego w Angers 
we Francji 7 marca 1940 r. W okupowanej 
Polsce władzę tę reprezentowała działająca 
w podziemiu Sekcja Kontroli Delegatury 
Rządu na Kraj50.

Działalność delegatury  
w latach 1945–1990
W 1945 r. (dokładna data nie jest znana) 
w Kielcach powstała Delegatura Biura 
Kon troli, podległa Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej (KRN), a następnie 
Radzie Państwa. Wiadomo jednak, że na jej 
pierwszego szefa powołano Władysława 
Błahuta. Pierwszą siedzibą delegatury 
stały się pomieszczenia w budynku przy 
ul. Rewolucji Październiko wej 20 (obecnie 
ul. Warszawska).

Delegatura dysponowała tylko czterema 
pokojami, z czego w jednym znajdował się 
gabinet szefa, w drugim kancelaria, a trzeci 
i czwarty przeznaczone były dla inspek-
torów. Wyposażenie ówczesnej siedziby 
składało się z jednego telefonu i jednej ma-
szyny do pisania. 

Przeprowadzane od powstania dele-
gatury kontrole dotyczyły między inny-
mi funkcjonowania zaopatrzenia w szkło 
okienne i inne materiały budowlane nie-
zbędne do odbudowy wojennych znisz-
czeń, ale i prawidłowości prowadzenia 
reformy rolnej na terenie województwa.

Delegatura Biura Kontroli funkcjono-
wała do czasu utworzenia 9 marca 1949 r. 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Kielcach. Na czele nowo utworzonej 

50 D. Bolikowska, W. Robaczyński: Najwyższa�Izba�Kontroli.�Tradycja�i�współczesność, Warszawa 2009, s. 39.

delegatury stanął ponownie Władysław 
Błahut. W tym czasie delegatura obejmo-
wała zasięgiem swojego działania ówczesne 
województwo kieleckie, w tym także mia-
sta Radom i Częstochowę. 

Zadaniem delegatury była kontrola dzia-
łalności wszystkich instytucji na terenie 
województwa pod względem realizacji 
naczelnych wytycznych polityki państwa 
w zakresie gospodarczym, finansowym i or-
ganizacyjno-administracyjnym. Kontroli 
nie podlegały władze i urzędy trzeciej in-
stancji oraz instytucje o charakterze or-
ganów centralnych, o ile takiej kontroli 
nie zlecił prezes Najwyższej Izby Kontroli. 

Delegatura przedkładała m.in. woje-
wódzkiej radzie narodowej uwagi i wnio-
ski do sprawozdań z wykonania budżetów 
terenowych i terenowych planów gospo-
darczych, mogła też zgłaszać uwagi do pro-
jektów tych budżetów i planów. Kielecka 
delegatura NIK współdziałała w zakresie 
kontroli z organami kontroli społecznej 
rad narodowych, kontrolowała wykonanie 
przez nie planów kontroli, udzielała fa-
chowej pomocy. Współdziałała także z ra-
dami zakładowymi kontrolowanych jed-
nostek, jak również z Komisją Specjalną 
do Walki z Nadużyciami i Szko dnictwem 
Gospodarczym. Inspektorzy delegatury 
przeprowadzali kontrolę „po linii” departa-
mentów wchodzących w skład Najwyższej 
Izby Kontroli.

Do końca 1949 r. w kieleckiej delega-
turze NIK zatrudnionych było 15 osób, 
w tym: szef delegatury, 9 inspektorów, 
kierownik kancelarii, przedstawiciel 
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delegatury do spraw socjalistycznego 
współzawodnictwa pracy, maszynistka, 
kierowca i woźny.

Do czasu zmian w 1952 r. Delegatura 
Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach nie 
uległa poważniejszym reorganizacjom, je-
dynie zmieniła siedzibę. W 1952 r. przenio-
sła się z ul. Rewolucji Październiko wej 20 
(obecnie Warszawska) na ul. M. Buczka 4 
(dzisiaj ul. I. Paderewskiego) do nowego 
budynku, który pomagali budować pra-
cownicy delegatury w ramach czynu spo-
łecznego. 

W latach 1949–1952 kieleccy kontrole-
rzy badali wiele podmiotów, między inny-
mi: komendy milicji obywatelskiej, rady 
narodowe, spółdzielnie, sądy, szkoły i szpi-
tale. Kontrolowano także gazownie, kina 
i teatry. Przeprowadzano masowe kontrole 
akcji żniwno-omłotowych, siewnych wio-
sennych i jesiennych, które wykazywały 

często poważne zaniedbania, między in-
nymi: zamoknięcie stert z pszenicą, niedo-
kładną uprawę i zasiew plonów czy prze-
trzymanie na polu buraków cukrowych. 
Dbano też o zapewnienie odpowiedniej 
rozrywki społeczeństwu. Dzięki kontroli 
z 1952 r. w Okręgowym Zarządzie Kin 
w Kielcach „ [...] usprawniono proces pla-
nowania tras kina objazdowego oraz ukara-
no winnych niewyświetlenia filmów pod-
czas V Festiwalu Filmów Radzieckich [...]”.

Często kontrolowano komendy MO. 
Niestety, kontrole te zwykle kończyły 
się w ten sposób, że inspektorowi NIK 
– powołując się na wewnętrzne ministe-
rialne zarządzenia dotyczące tajemnicy 
służbowej – zezwalano jedynie na kontrole 
pomieszczeń i czystości.

Podmiotami, które w okresie PRL 
zwra cały szczególną uwagę kontrolerów 
były wszelkiego typu centrale handlu 
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Poprzednia siedziba delegatury przy ul. Paderewskiego 4.
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wraz z należącymi do nich sklepami. Pod-
czas kontroli hurtowni spożywczych często 
stwierdzano brak jednych towarów, a nad-
miar innych, albo tak jak to miało miejsce 
podczas inspekcji z 1950 r. w hurtowni 
w Starachowicach: przywłaszczenie pie-
niędzy ze sprzedaży 10 beczek, 10 kg cukru 
i 4 opakowań herbaty. Takie i tym podobne 
sprawy od razu kierowano na drogę postę-
powania karnego. Zupełnie inaczej rzecz 
się miała jeżeli chodziło o funkcjonariuszy 
utrwalających władzę ludową lub o ich naj-
bliższych. W tych wypadkach inspekto-
rzy kontrolujący wykazywali dużą dozę 
tolerancji.

Względna niezależność kontroli pań-
stwowej skończyła się w 1952 r., z chwi-
lą likwidacji NIK i powołania w jej miej-
sce Ministerstwa Kontroli Państwowej. 
Minister kontroli państwowej utworzył te-
renowe grupy kontroli wchodzące w skład 
poszczególnych zespołów kontroli pań-
stwowej oraz ustalił ich siedziby. 26 grud-
nia 1952 r. grupy takie powstały w Kielcach 
a na ich czele stali kierownicy powoływa-
ni i odwoływani przez ministra kontroli 
państwowej.

Przeprowadzane w tym okresie kontrole 
dotyczyły w zasadzie takich samych za-
gadnień, które były przedmiotem kontro-
li kieleckiej delegatury Najwyższej Izby 
Kontroli w latach 1949–1952. W latach 
1953–1956 prowadzono – tak jak w la-
tach poprzednich – systematyczne kon-
trole szkół, szpitali, sądów i central handlo-
wych. Widoczne było jednak skoncentro-
wanie badań na instytucjach związanych 
z komunikacją, transportem, budową 
i użytkowaniem dróg, eksploatacją lasów, 
a także produkcją i handlem częściami 
samochodowymi. 

W  1956  r., pod  koniec istnienia 
Minister stwa Kontroli Państwowej, 
delegatura znów zmieniła swoją siedzi-
bę. Budynek przy ulicy M. Buczka 4 
w Kielcach został przekazany służbie 
zdrowia, w zamian za co pracownicy de-
legatury otrzymali kilka mieszkań. Sama 
delegatura natomiast przeniesiona została 
na ul. A. Mic kiewicza 7, gdzie się mieściła 
aż do 1970 r.

W 1957 roku, po podporządkowaniu 
NIK Sejmowi, 27 grudnia 1957 r. ponownie 
utworzono Delegaturę NIK w Kielcach, 
na czele której stał przewodniczący. W de-
legaturze działało kolegium w składzie: 
przewodniczący delegatury oraz człon-
kowie w liczbie od 3 do 5, powoływani 
spośród pracowników. Początkowo inspek-
torzy tworzyli terenowe grupy kontroli 
państwowej, następnie grupy kontroli, 
a wreszcie referaty (od połowy 1958 r.).

Skład grupy czy  referatu liczył od 
1 do 3 inspektorów, którzy przeprowa-
dzali kontrole według tematycznych pla-
nów resortowych. Na przykład grupa ob-
rotu towarowego kontrolowała placówki 
handlowe i zakłady gastronomiczne, grupa 
zdrowia – wydziały zdrowia prezydiów rad 
narodowych i szpitale, grupa przemysłu 
drobnego i spółdzielczości pracy – wo-
jewódzki zarząd przemysłu i jednostki 
mu podległe. Po 1961 r. kontrole prze-
prowadzane były według planów tema-
tycznych. Dzieliły się na kontrole grupy 
„A” dotyczące zasadniczej problematyki 
w skali kraju i koordynowane na szczeblu 
centralnym oraz grupy „B” reprezentujące 
tematykę własną województwa. Tematyka 
kontroli grupy „B” była inspirowana mię-
dzy innymi przez Komitet Wojewódzki 
PZPR i wojewodę kieleckiego.
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Standardowe kontrole urozmaicane 
były ściśle tajnymi akcjami. Jedną z nich 
była „Akcja M” z 1958 r. Przeprowadzono 
ją wspólnie z Milicją Obywatelską, która 
dostarczyła danych świadczących o tym, 
że w pewnej części budownictwo indywi-
dualne rozwija się kosztem budownictwa 
państwowego. 

W 1968 r. liczba pracowników delega-
tury wynosiła 29 osób i stopniowo rosła, 
osiągając 36 osób w 1970 roku. 

W latach siedemdziesiątych inspektorzy 
Delegatury NIK w Kielcach skupiali się 
przede wszystkim na kontrolach szkół, 
bibliotek, kuratoriów oświaty, wszystkich 
typów jednostek służby zdrowia i opieki 
społecznej. Kontynuowane były też kon-
trole PGR-ów, punktów skupu, spółdzielni 
kółek rolniczych i jednostek związanych 
z gospodarką mieszkaniową. Pojawiły 
się też  nowe tematy kontroli, takie 

jak warunki wypoczynku dzieci na obo-
zach i koloniach czy stan ochrony prze-
ciwpożarowej na wsi. 

W 1970 r. siedziba delegatury została 
przeniesiona na ul. IX Wieków Kielc 3, 
gdzie mieściła się na 7 piętrze w bloku „A” 
nowego budynku Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach. Wtedy też znacznie poprawi-
ły się warunki pracy – delegatura została 
wyposażona w dalekopis, telefon w każ-
dym pokoju, a do dyspozycji pracowników 
było kilka maszyn do pisania.

W 1971 r. przewodniczącym delegatury 
został Jerzy Kaluszko, a w kolejnych latach 
częstym gościem był ówczesny prezes NIK 
Mieczysław Moczar. W 1975 r. po refor-
mie administracyjnej państwa zmienił się 
zasięg terytorialny delegatury, obejmowała 
ona terytorium nowo utworzonego wo-
jewództwa kieleckiego, tarnobrzeskiego 
i radomskiego.
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Pracownicy delegatury w trakcie tzw. czynu społecznego, ul. Ogrodowa w Kielcach, czerwiec 1971 r.
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W 1976 r. zmieniono ustawę o Najwyż-
szej Izbie Kontroli. Mimo zachowania swej 
nazwy, Izba przekształcona została ponow-
nie w organ administracji, uczyniono z niej 
organ kontroli rządowej. Od 1976 r. w miej-
sce Delegatury NIK w Kielcach powstał 
Okręgowy Urząd Kontroli w Kielcach, któ-
rym kierował dyrektor i dwóch wicedyrek-
torów. Wtedy też w delegaturze pojawiły 
się stanowiska doradcy ekonomicznego, 
technicznego i prawnego.

W 1980 r. Najwyższa Izba Kontroli odzy-
skała niezależność i wróciła pod zwierzch-
nictwo Sejmu. W 1982 r. Jerzy Kaluszko 
przeszedł na wcześniejszą emeryturę 
i przez cztery miesiące obowiązki dy-
rektora pełnił Marian Stachowiak, od-
delegowany z centrali NIK wicedyrektor 
Zespołu Obrotu Towarowego i Drobnej 
Wytwórczości. 

W latach 1982–1990 delegaturą kierował 
Władysław Purtak. W 1982 r. pełnił obo-
wiązki dyrektora delegatury, a w 1983 r. 
został mianowany na stanowisko dyrekto-
ra. Od 1 stycznia 1985 r. przy Delegaturze 
NIK w Kielcach – podobnie jak w innych 
delegaturach – zostały powołane 2 oddziały 
do spraw Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej 
(IRCh), jeden z siedzibą w Kielcach, a drugi 
– w Tarnobrzegu. 

Kierownikiem Wojewódzkiego Od-
działu ds. Inspekcji Robotniczo-Chłop-
skiej w Kielcach został Marian Marek 
Kwieciński, a kierownikiem oddziału 
w Tarnobrzegu Tadeusz Niedźwiedź. 
Jednym z głównych tematów kontroli, 
które przeprowadzali inspektorzy IRCh, 

51 S. Gawlik (niepublikowany rękopis): Kierowanie�Delegaturą�Najwyższej�Izby�Kontroli�w�Kielcach�w�latach�
1991–1995.

przy wydatnej pomocy inspektorów de-
legatury, były m.in. kontrole zasadności 
przydziału mieszkań.

Na fali zmian  
– okres od 1990 roku
Stanowisko dyrektora delegatury 17 grud-
nia 1990 r. objęła Stanisława Gawlik (re-
presjonowana w latach 80. za działalność 
w Solidarności), nauczyciel naukowo-dy-
daktyczny w Politechnice Świętokrzyskiej. 
Nie był to łatwy okres. Stanisława Gawlik 
tak wspominała te lata51: „…Delegatura 
mieściła się w siedmiu pokojach na siód-
mym piętrze Urzędu Wojewódzkiego. 
Wyposażenie i sprzęty pamiętające czasy 
późnego Gomułki. Komputerów oczy-
wiście nie było. Protokoły przepisywa-
ły dwie zatrudnione maszynistki. Cały 
okres kierowania Delegaturą nie był łatwy. 
W Delegaturze nie znałam nikogo. Były dy-
rektor i wicedyrektor byli na zwolnieniu 
lekarskim. Obsługa prawna – jeden dorad-
ca prawny nie był w stanie podołać wy-
mogom przypisanym do tego stanowi-
ska. Byłam kompletnie sama. Atmosfera 
była bardzo napięta, ale nie było wyjścia 
– należało realizować zadania postawione 
przed delegaturą. Nie wszyscy pracownicy 
akceptowali przemiany jakie następowały 
w Najwyższej Izbie Kontroli. Nabór no-
wych kadr był nierealny. Ograniczony limit 
etatów, a obowiązująca ustawa z 8 paź-
dziernika o NIK mocno stabilizowała sto-
sunki pracy pracowników na stanowiskach 
związanych z wykonywaniem lub nadzoro-
waniem czynności kontrolnych. Wszyscy 
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ci pracownicy byli zatrudnieni na podsta-
wie mianowania, a rozwiązanie z nimi sto-
sunku pracy było praktycznie niemożliwe. 
Zdecydowana jednak większość pracow-
ników zdecydowała się na realizację zadań 
postawionych przed NIK. Pierwszy okres 
poświęciłam na analizę protokołów po-
kontrolnych i rozmowy z inspektorami. 
Zrozumiałam, że w mentalności części 
inspektorów dominowały wzorce ukształ-
towane przez realia poprzedniego syste-
mu. Właściwie przeprowadzona kontrola 
według nich to taka, w wyniku której mu-
siały być przedstawione zarzuty – inaczej 
kontrola była nieudana. To należało zde-
cydowanie zmienić….”.

Ze wspomnień Stanisławy Gawlik wyni-
ka, że z upływem czasu kontrolerzy nabie-
rali nowego doświadczenia i coraz lepiej ra-
dzili sobie ze stawianymi przed nimi zada-
niami. Miały oczywiście miejsce przypadki 

niewłaściwego zachowania się niektórych 
pracowników. Skończyło się to dla nich 
postępowaniem dyscyplinarnym i wyda-
leniem z Izby. 

W  tym okresie delegatura, oprócz 
kon troli planowych, dość często musia-
ła uczestniczyć lub podejmować własne 
kontrole z zakresu przekształceń własno-
ściowych w gospodarce. Przykładem może 
być kontrola Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Melioracyjnego w Busku Zdroju w 1992 r. 
Wykryto tam, że likwidatorzy przedsię-
biorstwa sami podwyższali sobie pensje 
oraz przyznawali wynagrodzenia za fikcyj-
ne prace. Interwencja NIK spowodowała, 
że proceder ten ukrócono, a likwidatorzy 
zostali skazani przez sąd na karę pozba-
wienia wolności oraz grzywny.

We wspomnieniach dotyczących lat 
1991–1995 Stanisława Gawlik stwierdzi-
ła także: „W kierowaniu delegaturą zawsze 
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Otwarcie nowej siedziby delegatury 28 listopada 1999 r. przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4;
pierwszy z lewej dyrektor Tadeusz Poddębniak, drugi z lewej prezes NIK Janusz Wojciechowski, 
pierwszy z prawej wiceprezes NIK Jacek Uczkiewicz.
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mogłam liczyć na pomoc pracowników 
centrali NIK. Z niezwykłą serdecznością 
i zrozumieniem pomagali mi w moich pro-
blemach z jakimi spotykałam się w dele-
gaturze. Należała do nich Barbara Mato-
siuk – dyrektor Departamentu Planowa nia 
i Ko ordynacji NIK, Stanisław Kostrzew-
ski – dy rektor Departamentu Organiza-
cyjnego NIK, Mał gorzata Niezgódka-Me dek 
– dyrek tor Departamentu Prawn ego, Teresa 
Liszcz – doradca Prezesa, Marek Zająkała, 
dyrektorzy delegatur i wielu innych, którzy 
pozostaną w mojej wdzięcznej pamięci…”.

W 1996 r. kierownictwo delegatury objął 
Tadeusz Poddębniak. Delegatura w pierw-
szych latach jego kierownictwa planowe 
kontrole koordynowane przeprowadziła 
w obszarach istotnych w tamtym okresie, 
tj. wykorzystania dotacji z budżetu pań-
stwa na dofinansowanie inwestycji infra-
strukturalnych realizowanych w systemie 
robót publicznych w regionach zagrożo-
nych wysokim bezrobociem52, realizacji 
wybranych zadań w zakresie ochrony śro-
dowiska przez organy samorządu teryto-
rialnego53 oraz gospodarowania środkami 
funduszu pracy na poszczególne formy 
przeciwdziałania bezrobociu54.

Delegatura w 1999 roku podjęła się ko-
ordynowania kontroli dotyczącej realizacji 

52 Informacja�o�wynikach�kontroli�wykorzystania�dotacji�z�budżetu�państwa�na�dofinansowanie�inwestycji�infra-
strukturalnych�realizowanych�w�systemie�robót�publicznych�w�regionach�zagrożonych�wysokim�bezrobociem, 
zatwierdzona przez prezesa NIK J. Wojciechowskiego 28.6.1998.

53 Informacja�o�wynikach�kontroli�realizacji�wybranych�zadań�w�zakresie�ochrony�środowiska�przez�organy�samo-
rządu�terytorialnego, zatwierdzona przez dyrektora Delegatury NIK w Kielcach T. Poddębniaka 30.6.1999.

54 Informacja�o�wynikach�kontroli�gospodarowania�środkami�Funduszu�Pracy�na�poszczególne�formy�przeciw-
działania�bezrobociu, zatwierdzona przez dyrektora Delegatury NIK w Kielcach T. Poddębniaka 11.4.1997.

55 Informacja�o�wynikach�kontroli�realizacji�ustawy�o�zakazie�stosowania�wyrobów�zawierających�azbest, za-
twierdzona przez prezesa NIK J. Wojciechowskiego 4.1.2001.

56 Informacja�o�wynikach�kontroli�realizowania�przez�jednostki�samorządu�terytorialnego�inwestycji�własnych, 
zatwierdzona przez wiceprezesa NIK P. Kownackiego 24.1.2003.

ustawy o zakazie stosowania wyrobów za-
wierających azbest. W jej wyniku stwier-
dzono, iż obowiązująca od 28 września 
1997 r. ustawa nie spowodowała całkowi-
tego wyeliminowania importu i obrotu wy-
robami zawierającymi azbest. Stwierdzono 
duże zaniedbania dotyczące bezpiecznego 
użytkowania oraz usuwania wyrobów za-
wierających azbest55. 

Kolejną kontrolą koordynowaną przez de-
legaturę było zbadanie realizacji przez jed-
nostki samorządu terytorialnego inwe-
stycji własnych w latach 2000−200156. 
W kontroli tej również stwierdzono sze-
reg nieprawidłowości. Przykładowo, spo-
śród 75 skontrolowanych jednostek pro-
wadzących inwestycje, w ponad połowie 
nie przestrzegano wymogów realizacji in-
westycji określonych w ustawie – Prawo  
budowlane. 

W 1999 r. delegatura po raz kolejny zmie-
niła swoją siedzibę – zajęła czwarte piętro 
budynku przy Alei Tysiąclecia Państwa 
Polskiego w Kielcach. Od tego roku, także 
w związku z reformą administracyjną 
kraju, zmieniła się właściwość miejscowa 
Delegatury NIK w Kielcach. Po reformie 
administracyjnej powstało województwo 
świętokrzyskie, które zostało objęte za-
sięgiem działania delegatury. 
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Kontrole nowego milenium
Po 2000 roku przez ponad 10 lat dele-
gatura w Kielcach uczestniczyła głównie 
w kontrolach planowych koordynowa-
nych przez departamenty centrali NIK. 
Kontrolowano w różnym zakresie jednostki 
rządowe, samorządowe, placówki służ-
by zdrowia, przekształcenia własnościo-
we różnych przedsiębiorstw oraz proce-
sy ich likwidacji. Przeprowadzano rów-
nież kontrole własne gospodarowania 
nieruchomościami oraz z problematyki 
dotyczącej azbestu.

Delegatura w latach 2003–2012 w pe-
wien sposób specjalizowała się w kon-
trolach własnych związanych z zarządza-
niem i gospodarowaniem nieruchomo-
ściami przez różne podmioty publiczne 
– w tym obszarze przeprowadzono łącznie 
sześć kontroli w latach 2002–200957. 

Ponadto, w latach 2002–2011 koordyno-
wano pięć kontroli własnych w różnych ob-
szarach, dotyczących prawidłowości ustala-
nia i wnoszenia opłat eksploatacyjnych z ty-
tułu wydobywania kopalin58, efektywności 

57 Informacje – Gospodarowania�przez�starostów�nieruchomościami�stanowiącymi�własność�Skarbu�Państwa�
na�terenie�województwa świętokrzyskiego�w�latach�2001–2004�(I�kwartał), zatwierdzona przez wiceprezesa 
NIK K. Szwedowskiego 17.11.2004; Gospodarowanie�przez�starostów�nieruchomościami�stanowiącymi�wła-
sność�Skarbu�Państwa, zatwierdzona przez wiceprezesa NIK J. Jezierskiego 13.4.2006; Gospodarowanie�
gminnym�zasobem�nieruchomości, zatwierdzona przez wiceprezesa NIK J. Górnego 22.2.2007; Zarządzanie�
nieruchomościami�gminnymi, zatwierdzona przez prezesa NIK J. Jezierskiego 29.2.2008; Gospodarowa-
nie�nieruchomościami�w�parkach�narodowych, zatwierdzona przez prezesa NIK J. Jezierskiego 7.12.2010;  
Gospodarowanie�nieruchomościami�stanowiącymi�mienie�województw�i�powiatów, zatwierdzona przez pre-
zesa NIK J. Jezierskiego 20.2.2012.

58 Prawidłowość�ustalania�i�wnoszenia�przez�przedsiębiorców�opłat�eksploatacyjnych�z�tytułu�wydobywania�kopalin�
podstawowych�i�pospolitych, informacja zatwierdzona przez wiceprezesa NIK Z. Wesołowskiego 25.11.2003.

59 Efektywność�egzekucji�administracyjnej�podatków�i�opłat,�dla�których�ustalania�lub�określania�i�pobierania�
właściwy�jest�organ�gminy, informacja zatwierdzona przez prezesa NIK J. Jezierskiego 21.5.2009. 

60 Dofinansowanie�ulgowych�przejazdów�osób�korzystających�z�autobusowego�transportu�zbiorowego, infor-
macja zatwierdzona przez prezesa NIK J. Jezierskiego 26.8.2010.

61 Egzekwowanie�obowiązków�podatkowych�i�celnych�od�podmiotów�prowadzących�handel�internetowy, infor-
macja zatwierdzona przez prezesa NIK J. Jezierskiego 17.6.2010.

62 Finansowanie�rozwoju�zawodowego�pracowników�publicznych�służb�zatrudnienia�w�województwie�święto-
krzyskim, informacja zatwierdzona przez wiceprezesa NIK W. Misiąga 28.12.2012.

egzekucji administracyjnej podatków i opłat 
lokalnych59, dofinansowania ulgowych prze-
jazdów osób korzystających z autobusowe-
go transportu zbiorowego60, egzekwowania 
obowiązków podatkowych i celnych od pod-
miotów prowadzących handel internetowy61 
i finansowania rozwoju zawodowego pra-
cowników publicznych służb zatrudnienia 
w województwie świętokrzyskim62.

Kontrola egzekwowania obowiązków 
podatkowych i celnych od podmiotów pro-
wadzących handel internetowy pokazała 
jednoznacznie problemy służb skarbowych 
z nową formą prowadzenia działalności 
gospodarczej. Wykazano, że Ministerstwo 
Finansów nie zapewniło podległym orga-
nom skarbowym, podatkowym i celnym 
efektywnych procedur i narzędzi infor-
matycznych służących ujawnianiu nieza-
rejestrowanej działalności gospodarczej 
i nieewidencjonowanych zdarzeń, pod-
legających opodatkowaniu. 

Dużą uwagę w tym czasie poświęcano 
również kontrolom doraźnym w związku 
z wnoszonymi skargami lub zgłoszeniami 
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dokonywanymi przez parlamentarzy-
stów. Przykładowo, w latach 2003 i 2004 
Delegatura NIK w Kielcach, na podstawie 
zgłoszonej skargi poselskiej, przeprowa-
dziła kontrolę Elektrowni im. Tadeusza 
Kościuszki S.A. w Połańcu (zwanej dalej 
Elektrownią lub Spółką) oraz Ministerstwa 
Skarbu Państwa dotyczącą wywiązywa-
nia się inwestora z zobowiązań podjętych 
w umowie sprzedaży Elektrowni. W jej wy-
niku stwierdzono szereg nieprawidłowości 
związanych zarówno z przebiegiem prywa-
tyzacji Spółki, jak i działaniami inwestora. 
W wystąpieniu pokontrolnym skierowa-
nym do Ministra Skarbu Państwa wnio-
skowano m.in. o wyeliminowanie przypad-
ków wprowadzania zmian do umów prywa-
tyzacyjnych, powodujących zmniejszenie 
zobowiązań pozacenowych inwestorów 
i mających przez to wpływ na osiągnięcie 
założonych celów prywatyzacji.

Od 2014 r. dyrektorem delegatury, 
wyłonionym po raz pierwszy w wyniku 
konkursu (w związku ze zmianą ustawy 

o NIK), został dr inż. Grzegorz Walendzik, 
pracujący na stanowisku doradcy eko-
nomicznego od 2002 roku; zastępuje 
go Tadeusz Mikołajewicz. Od tego czasu, 
także w związku z nową polityką funkcjo-
nowania NIK wprowadzoną przez prezesa 
Krzysztofa Kwiatkowskiego, zwiększyła 
się znacząco liczba kontroli przygotowy-
wanych i koordynowanych przez delega-
turę w Kielcach (cztery do pięciu rocz-
nie, nie licząc informacji z dorocznych 
kontroli budżetowych). Jednostka swo-
imi kontrolami zaczęła obejmować nowe 
obszary istotne dla dużej części społeczeń-
stwa, dotyczące m.in. sfery podatkowej, 
ochrony środowiska, działalności eduka-
cyjnej, ale przede wszystkim problematy-
ki społecznej. Publikowane od tego roku 
informacje z kontroli koordynowanych 
przez Delegaturę NIK w Kielcach (nazywa-
ne przez media raportami) dotyczyły spraw 
często po raz pierwszy badanych przez Izbę. 
Od 2014 r. do końca pierwszego kwartału 
2018 roku delegatura, nie licząc corocznych 
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Prezes NIK Mirosław Sekuła (przy stole prezydialnym, w środku), wiceprezes NIK Jacek Jezierski 
(obok z lewej) i dyrektor delegatury Tadeusz Poddębniak (pierwszy z prawej) podczas spotkania 
z pracownikami kieleckiej delegatury, marzec 2006 r.
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budżetowych, przeprowadziła 15 kontroli 
planowych63, dotyczących m.in. ochrony 
praw autorskich na wyższych uczelniach 

63 Przychody�nieznajdujące�pokrycia�w�ujawnionych�źródłach�lub�pochodzące�ze�źródeł�nieujawnionych�w�województwie�
świętokrzyskim, informacja zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 21.2.2014; Ochrona�praw�autor-
skich�w�pracach�dyplomowych�w�szkołach�wyższych, informacja zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 
31.10.2014; Oczyszczanie�ścieków�wytwarzanych�w�uzdrowiskach�w�wyniku�udzielania�zabiegów, informacja za-
twierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 26.1.2015; Program�rządowy�„Wyprawka�szkolna”�i�jego�realizacja�
na�terenie�województwa�świętokrzyskiego P/14/081, informacja zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 
23.9.2014; Ochrona�zasobów�w�muzeach�samorządowych, informacja zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiat-
kowskiego 21.5.2015; Zarządzanie�własnością�intelektualną�w�szkołach�wyższych,�wspólna informacja z kontrolą 
nr P/15/07 KNO, zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 15.3.2016; Działania�organów�administracji�
publicznej�w�sytuacji�zagrożenia�odebrania�dzieci�rodzicom, informacja zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiat-
kowskiego 1.10.2015; Realizacja�przez�powiatowe�urzędy�pracy�programów�specjalnych, informacja zatwierdzona 
przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 30.11.2015; Praktyki�i�staże�w�urzędach�administracji�publicznych, informa-
cja zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 7.6.2016; Zapewnienie�przez�gminy�opieki�przedszkolnej�
oraz�opieki�nad�dziećmi�do�lat�trzech�w�województwie�świętokrzyskim, informacja zatwierdzona przez prezesa NIK 
K. Kwiatkowskiego 25.10.2016; Przeciwdziałanie�e-uzależnieniu�dzieci�i�młodzieży, informacja zatwierdzona przez pre-
zesa NIK K. Kwiatkowskiego 2.11.2016;�Kształcenie�w�szkołach�dla�dorosłych, informacja zatwierdzona przez prezesa 
NIK K. Kwiatkowskiego 16.8.2017; System�zarządzania�zużytym�sprzętem�elektrycznym�i�elektronicznym, informacja 
zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 27.4.2017; Zapobieganie�i�przeciwdziałanie�cyberprzemocy�
wśród�dzieci�i�młodzieży, informacja zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 26.7.2017; Wspieranie�
kształcenia�specjalnego�uczniów�z�niepełnosprawnościami�w�ogólnodostępnych�szkołach�i�przedszkolach, informacja 
zatwierdzona przez prezesa NIK K. Kwiatkowskiego 31.10.2017.

(skalę zjawiska plagiatów prac naukowych), 
oczyszczania ścieków w gminach uzdrowi-
skowych, zagadnień związanych z edukacją 
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Szkolenie wyjazdowe pracowników delegatury w 2011 r. z udziałem wiceprezesa NIK Wojciecha Misiąga 
(piąty z lewej).
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dzieci i młodzieży, zagrożeniami z nadmier-
nego korzystania z Internetu oraz cyber-
przemocy wśród dzieci i młodzieży, kształ-
cenia w szkołach dla dorosłych, zagrożeń 
wynikających z niewłaściwie funkcjonują-
cego systemu utylizacji sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego, ochrony zabytków 
archeologicznych, wykorzystania środków 
na przeciwdziałanie bezrobociu, zarządza-
nia przez gminy drogami przekazanymi 
po wybudowaniu nowych dróg ekspreso-
wych oraz działań organów państwa wobec 
problematyki dziedziczenia i innych barier 
utrudniających funkcjonowanie firm ro-
dzinnych w Polsce. 

W ramach przeprowadzanych i koor-
dynowanych przez delegaturę kontroli, 
na przykład w sferze ochrony zasobów 
w muzeach samorządowych, ujawnio-
no szereg rażących nieprawidłowości, 
które mogły zagrażać zachowaniu w nie-
naruszonym stanie wielu skarbów naszej 
kultury i dziedzictwa narodowego. W kon-
troli dotyczącej oczyszczania ścieków wy-
twarzanych w uzdrowiskach w wyniku 
udzielania zabiegów wykazano brak dba-
łości niektórych gmin uzdrowiskowych 
o ochronę środowiska.

W 2015 r., w kontroli „Realizacja przez 
powiatowe urzędy pracy programów spe-
cjalnych” wykazano, że programy specjal-
ne, zamiast być narzędziem wsparcia tych, 
którym najtrudniej jest znaleźć i utrzy-
mać pracę lub odnaleźć się na rynku pracy, 
były sposobem na pozyskanie dodatkowych 
środków finansowych przez Państwowy 
Urząd Pracy. Zatrudnianie osób bezrobot-
nych jako wykazywane efekty programów 
specjalnych miało charakter krótkotrwały 
i nie przyczyniało się do realnej poprawy 
ich sytuacji na rynku pracy.

Od 2014 roku w kieleckiej delegaturze 
przygotowywano kontrole dotyczące sze-
roko rozumianej problematyki oświatowej 
i wychowawczej. Dotyczyły one wykorzy-
stania przez gminy rządowego programu 
„Wyprawka szkolna”, działań organów ad-
ministracji publicznej w sytuacji zagroże-
nia odebrania dzieci rodzicom, wspierania 
kształcenia specjalnego uczniów z niepeł-
nosprawnościami w ogólnodostępnych 
szkołach i przedszkolach, zapewnienie 
przez gminy opieki przedszkolnej oraz opie-
ki nad dziećmi do lat trzech w wojewódz-
twie świętokrzyskim, a także współcze-
snych zagrożeń wynikających z nieodpo-
wiedzialnego korzystania z Internetu. 

Delegatura NIK w Kielcach podjęła 
z własnej inicjatywy, na podstawie sugestii 
Rzecznika Praw Obywatelskich, kontrolę 
„Działania organów administracji publicz-
nej w sytuacji zagrożenia odebrania dzie-
ci rodzicom”. Sprawdziła i oceniła na ile 
prawidłowo i skutecznie ośrodki pomocy 
społecznej (dalej: ośrodki, OPS) udziela-
ją wsparcia w takich sytuacjach. Okazało 
się, że informacje o potrzebie udzielenia 
wsparcia rodzinom uzyskiwano przede 
wszystkim w wyniku analizy sytuacji 
zgłaszających się do ośrodków pomocy 
społecznej z wnioskami o pomoc mate-
rialną. Stwierdzono także, że tylko 33% 
skontrolowanych OPS podejmowało ak-
tywne działania w celu bezpośredniego 
zidentyfikowania rodzin dysfunkcyjnych, 
a brak aktywności większości ośrodków 
mógł prowadzić do pomijania w udzielaniu 
wsparcia rodzinom najbardziej potrzebują-
cym pomocy, a jednocześnie zagrożonym 
odebraniem dzieci.

Po raz pierwszy w historii Izby zostały 
zbadane najnowsze zagrożenia dla dzieci 
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Fot. Archiwum Delegatury NIK w Kielcach

Wizyta prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego (dziesiąty z lewej) w kieleckiej delegaturze w związku z mianowaniem Grzegorza Walendzika (dwunasty 
z lewej) na dyrektora jednostki. Obok Krzysztofa Kwiatkowskiego stoi radca prezesa Józef Płoskonka (dziewiąty z lewej), Kielce, 3 stycznia 2014 r. 
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i młodzieży w dwóch ogólnopolskich kon-
trolach: „Przeciwdziałanie e-uzależnieniu 
dzieci i młodzieży” oraz „Zapobieganie 
i  przeciwdziałanie cyberprzemocy 
wśród dzieci i młodzieży”. W kontroli 
„Przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci 
i młodzieży” Delegatura NIK w Kielcach 
wykazała, że główne podmioty, które po-
winny zapobiegać i przeciwdziałać nad-
używaniu mediów elektronicznych 
nie wywiązywały się z tego obowiąz-
ku w należyty sposób. Podejmowane 
przez skontrolowane instytucje64 dzia-
łania były przypadkowe i nie odpowia-
dały na zagrożenia wynikające z rozwoju 
nowoczesnych technologii.

Ponadto z ustaleń kontroli wynikało, 
że Minister Edukacji Narodowej oraz 
Minister Zdrowia nie opracowali wytycz-
nych określających sposób postępowania 
służący zidentyfikowaniu i zdiagnozowaniu 
zjawiska nadużywania przez dzieci i mło-
dzież mediów elektronicznych oraz doty-
czących realizacji zadań w zakresie prze-
ciwdziałania e-uzależnieniu. Także szkoły 
i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
które były pierwszymi jednostkami mo-
gącymi pomóc rodzicom w dostrzeżeniu 
i rozwiązaniu problemu, nie dokonywały 
rzetelnej diagnozy środowiska szkolnego 
pod kątem nadużywania przez uczniów 
mediów elektronicznych. Ponadto w pro-
gramach profilaktycznych w szkołach prak-
tycznie nie uwzględniano problematyki 
e-uzależnienia.

64 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Nar-
komanii oraz 33 badane szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i ośrodki terapii uzależnień.

65 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji oraz 26 innych jednostek: komendy wojewódz-
kie Policji, komendy powiatowe Policji oraz szkoły.

66 Główne wydanie „Panoramy” z 28.12.2017.

Kontrola „Zapobieganie i przeciwdzia-
łanie cyberprzemocy wśród dzieci i mło-
dzieży”, która z innej perspektywy po-
ruszała problem zagrożeń wynikających 
z nowoczesnych technologii, udowodniła, 
że również w tym obszarze właściwe in-
stytucje nie działały prawidłowo. Objęte 
kontrolą podmioty65 podejmowały działa-
nia w celu zapobiegania i przeciwdziałania 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, 
jednak brakowało rozpoznania skali zagro-
żenia, jak również koordynacji na szczeblu 
centralnym. 

W wyniku kontroli wykazano, że Mi ni-
ster Edukacji Narodowej nie koordynował 
działań służących zapobieganiu i przeciw-
działaniu cyberprzemocy wśród uczniów, 
pomimo że był zobowiązany do realizacji 
polityki oświatowej państwa i sprawowa-
nia nadzoru nad wykonywaniem nadzoru 
pedagogicznego na terenie kraju. Nie usta-
lono jednoznacznie zasad postępowania 
podmiotów zaangażowanych w kształ-
towanie postaw oraz zachowania dzieci 
i młodzieży w obliczu zagrożenia cyber-
przemocą. Dodatkowo Minister Edu-
kacji Narodowej nie zlecał kuratorom 
oświaty realizacji zadań mających zapo-
biegać i przeciwdziałać cyberprzemocy 
wśród uczniów. 

Obydwie opisane powyżej kontrole 
bardzo istotnie wpisały się w dyskusje 
na temat problemów w wychowaniu dzieci 
i młodzieży. Media publiczne66, wyemito-
wały bardzo obszerny materiał, dotyczący 
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zagrożeń wynikających z nowoczesnych 
technologii, który w dużej mierze wska-
zywał na problemy podniesione przez NIK 
w powyższych kontrolach67. 

W latach 2017–2018 r. delegatura w Kiel-
cach podjęła się przygotowania i koordy-
nowania dwóch bardzo trudnych kon-
troli. Były to: „Działania organów pań-
stwa wobec problematyki dziedziczenia 
przedsiębiorstw” oraz „Bariery prawne 
w rozwoju firm rodzinnych w Polsce”. 
Ich celem było ustalenie rzeczywistych 
barier utrudniających prowadzenie „biz-
nesów” małych i średnich firm, w szcze-
gólności rodzinnych. Kontrola dotycząca 
dziedziczenia przedsiębiorstw podjęta 
została w związku z licznie sygnalizowa-
nymi trudnościami osób prowadzących 
działalność gospodarczą z przekazaniem 
firm swoim następcom.

W 2018 roku przeprowadzono lub 
zakończono kilka kontroli ogólnopol-
skich w istotnych społecznie obszarach: 

67 https://panorama.tvp.pl/35129749/28122017-1800, data dostępu 3.1.2018.

„Ochrona zabytków archeologicznych od-
krytych w związku z realizacją inwestycji 
budowlanych”, „Organizacja ruchu i utrzy-
manie dróg przekazanych jednostkom sa-
morządu terytorialnego po wybudowaniu 
nowych dróg krajowych, w tym dróg eks-
presowych lub autostrad”, „Działania or-
ganów państwa wobec problematyki dzie-
dziczenia przedsiębiorstw”, „Bariery praw-
ne w rozwoju firm rodzinnych w Polsce”, 
„Konsultacje społeczne przy realizacji 
inwestycji wymagających uzyskania de-
cyzji środowiskowych”, „Wczesne wspo-
maganie rozwoju dzieci z dysfunkcjami” 
oraz „Zapewnienie przez gminy opieki 
przedszkolnej”. 

Ponadto w „Planie pracy NIK na 2019 rok” 
znalazły się tematy kontroli zgłoszone przez 
delegaturę w Kielcach, dotyczące m.in. wy-
datków gmin województwa świętokrzyskie-
go na promocję, wsparcia osób z autyzmem 
i zespołem Aspergera w przygotowaniu do 
samodzielnego funkcjonowania, dotyczące 
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Spotkanie z emerytowanymi pracownikami delegatury, Sielpia, grudzień 2005 r.
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audytu wewnętrznego w jednostkach samo-
rządu terytorialnego oraz wpływu zmian 
legislacyjnych wprowadzonych w latach 
2017–2018 na poprawę indywidualizacji 
procesu nauczania. 

Nie tylko kontrole
Pracownicy delegatury – w 2018 r. delega-
tura zatrudniała 32 osoby – oprócz wypeł-
niania swoich codziennych obowiązków 
uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach, 
które wzmacniały więzy koleżeńskie. 
Od 2011 roku organizowane były wyciecz-
ki, najpierw krajowe, a później zagranicz-
ne. Była okazja wspólnego zwiedzania in-
nych krajów – Ukrainy, Słowacji, Czech, 

Niemiec, Austrii i Włoch. Również i inne 
spotkania – przedświąteczne, okoliczno-
ściowe, np. z okazji Dnia Kobiet oraz wy-
jazdy na narady w Goławicach do Ośrodka 
Szkoleniowego NIK powodują, że relacje 
pomiędzy pracownikami nie mają cha-
rakteru wyłącznie służbowego. Sprzyja 
to także dobremu wykonywaniu pracy 
w przyjaznej atmosferze.

IWONA POGORZELSKA
Archiwum Państwowe w Kielcach,
dr inż. GRZEGORZ WALENDZIK
dyrektor Delegatury NIK w Kielcach
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Wycieczka pracowników delegatury do Włoch, w tle rzymskie Koloseum, wrzesień 2017 r.




