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99. ROCZNICA UTWORZENIA 
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Dorobek i przyszłość naczelnego 
organu kontroli to tematy panelu 
prezesów Naj wyższej Izby Kontroli,  
zorganizowanego w NIK 7 lu tego 
2018 roku, będącego jednocześnie 
głównym punktem obchodów   99. ro - 
cznicy powstania Iz by. Wcześniej, 
jak co ro ku, delegacja kierownictwa 
i pracowników złożyła wieńce pod 
pomnikami twórców kontroli pań-
stwowej w Polsce w 1919 roku oraz 
na cmenta rzach, gdzie spoczywają 
pierwszy prezes Izby oraz byli pra-
cownicy, którzy zginęli w katastro-
fie smoleńskiej.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży 
w Warszawie, sprawowana w intencji pracowników NIK. Następnie prezes Krzysztof 
Kwiatkowski, wiceprezesi ‒ Ewa Polkowska i Mieczysław Łuczak, a także przedstawicie-
le Związku Zawodowego Pracowników NIK złożyli wieńce pod pomnikami Marszałka 
Józefa Piłsudskiego i pierwszego premiera II RP Ignacego Jana Paderewskiego. Kwiaty 
składano również na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, pod pomnikiem ofiar ka-
tastrofy smoleńskiej, a także na grobach Władysława Stasiaka, Aleksandra Szczygły oraz 
Sławomira Skrzypka ‒ byłych pracowników Izby, którzy zginęli na pokładzie prezydenckiego 

Z życia NIK 

Prezes Krzysztof Kwiatkowski przed pomnikiem ofiar kata-
strofy smoleńskiej na warszawskich Powązkach Wojskowych. 
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  z życia NIK

Przed popiersiem Józefa Higersbergera w siedzibie NIK. Od lewej: wiceprezes Ewa Polkowska, prezes Krzysztof  
Kwiatkowski, przedstawicielka rodziny pierwszego prezesa NIKP – Irena Higersberger i wiceprezes Mieczysław Łuczak.

samolotu. Uczczono też pamięć pierwszego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwa 
‒ Józefa Higersbergera przy jego grobie na Starych Powązkach.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w siedzibie NIK. Po przemówieniach wygłoszo-
nych przez prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego, reprezentującego Prezydenta RP Cezarego 
Kochalskiego, wicemarszałek Sejmu RP Barbarę Dolniak, posłanki Barbarę Chrobak i Elżbietę 
Stępień z sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej oraz Urszulę Pańko, żonę tra-
gicznie zmarłego, pierwszego po przemianach demokratycznych w Polsce prezesa NIK, 
złożono wieńce pod popiersiem Józefa Higersbergera, tablicą Józefa Piłsudskiego oraz tabli-
cami upamiętniającymi działalność prezesów Izby: Lecha Kaczyńskiego i Waleriana Pańki. 

Kulminacyjnym punktem obchodów był panel prezesów. Jego motto brzmiało: 
„Najwyższa Izba Kontroli – rok przed stuleciem. Przeszłość – teraźniejszość – przy-
szłość…”. Obok Krzysztofa Kwiatkowskiego, uczestniczyli w nim trzej poprzedni sze-
fowie NIK: Janusz Wojciechowski, Mirosław Sekuła i Jacek Jezierski. Dyskusja toczyła 
się wokół roli naczelnego organu kontroli w szybko zmieniającej się rzeczywistości. 

Janusz Wojciechowski, kierujący Izbą w latach 1995–2001, obecnie polski członek 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, zwrócił uwagę na rolę nowoczesnych tech-
nologii w przeprowadzaniu kontroli, dzięki którym łatwiej jest wychwycić nieprawi-
dłowości. Podkreślił jednocześnie, że niezmiennie ważne pozostaje wsłuchiwanie się 
w opinie obywateli i reagowanie na ich skargi.
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z życia NIK  

Mirosław Sekuła, który 
objął funkcję prezesa Izby 
po zakończeniu misji 
Janusza Wojciechowskiego, 
a  obecnie jest dorad-
cą technicznym w  ka-
towickiej delegaturze 
NIK, nawiązał do pier-
wotnej nazwy instytucji 
– Najwyższej Izby Kontroli 
Państwa (NIKP). Jego zda-
niem ważne jest, aby Izba 
pozostała organem kon-
trolującym państwo, a nie 
tylko administrację. 

Jacek Jezierski, prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 2007–2013 r., od tego czasu 
doradca prezesa NIK, podkreślił, że Izba powinna sięgać do korzeni, aby odnaleźć miej-
sce w szybko zmieniającym się świecie. Jego zdaniem, wzorem może być działalność 
Józefa Higersbergera, który piastował stanowisko prezesa NIKP w latach 1919–1921. 
– W niezwykle trudnych warunkach potrafił stworzyć nowoczesną w skali europejskiej 
instytucję, która przynosiła korzyść obywatelom – powiedział. 

Prezes Krzysztof Kwiatkowski 
stwierdził, że dla Izby kluczo-
we będą kontrole partycypacyj-
ne, umożliwiające dialog ze spo-
łeczeństwem. Dodał także, że 
dzięki kadrze Najwyższej Izby 
Kontroli patrzy optymistycznie 
w przyszłość. – NIK znana jest 
z pracowników, którzy potrafią 
dostrzegać więcej, których ce-
chuje rozsądek i krytycyzm. To 
dzięki takim ludziom będziemy 
mogli w przyszłości znów z dumą 
podkreślać, że NIK cieszy się za-
ufaniem obywateli – powiedział.

 (red.)

Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak przed tablicą upamiętniającą  
prof. Lecha Kaczyńskiego, w latach 1992–1995 prezesa NIK.

Panel prezesów NIK, od prawej: Mirosław Sekuła, Jacek Jezierski, Krzysztof Kwiatkowski, powyżej 
Janusz Wojciechowski, uczestniczący w panelu dzięki wideotransmisji oraz prowadzący dyskusję 
doradca dyrektora Biura Organizacyjnego NIK Filip Łobodziński.
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