
Delegatura NIK w Warszawie
Warszawska jednostka kontrolna NIK może poszczycić się blisko stuletnim do-
świadczeniem. Powstała jako jedna z pierwszych okręgowych izb kontroli pań-
stwowej, obok kieleckiej i lwowskiej, już w 1920 roku. Na różnorodność po-
dejmowanych przez nią zagadnień miało wpływ usytuowanie w stolicy, przy 
jednoczesnym objęciu właściwością miejscową terenu kilku województw. Odpo-
wiedzią na różne problemy stolicy i województwa miało być w latach 60. XX wieku 
utworzenie dwóch odrębnych delegatur – dla m.st. Warszawy oraz województwa 
warszawskiego. Dzisiejsza delegatura prowadzi kontrole na Mazowszu, a specy-
fikę jej pracy niezmiennie określa największa aglomeracja w kraju. Ich wyniki 
wskazują zaś, że od międzywojnia niektóre problemy pozostały niezmienne.
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Stołeczne spojrzenie na problemy 
niezmienne od stulecia
ANDRZEJ PANASIUK

Początki OIKP w Warszawie
Artykuł przybliża dzieje delegatury NIK 
w Warszawie, funkcjonującej od czasu po-
wstania Najwyższej Izby Kontroli Państwa, 
przez prawie 100 lat jej istnienia. Oprócz 
danych typowo informacyjnych o jednost-
ce, przedstawia wybraną działalność kon-
trolną na tle zmieniającej się dynamicznie 
historii Polski.

Początki funkcjonowania kontroli pań-
stwowej były bardzo trudne, ze względu 
na sytuację społeczno-gospodarczą w ja-
kiej znalazła się Rzeczpospolita Polska 
po odzyskaniu w 1918 r. niepodległo-
ści. Jednak już w 1919 roku Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski dekretem po-
wołuje do życia Najwyższą Izbę Kontroli 
Państwa, powiązaną z Sejmem i podle-
gającą Naczelnikowi1. Takiego umiejsco-
wienia Najwyższej Izby Kontroli Państwa 

1 Dz.U. RP z 1919 r., nr 14, poz. 183. 
2 Dz.U. RP z 1921 r., nr 51, poz. 314.
3 E. Gołębiewski: Z�dziejów�Delegatury�NIK�w�Warszawie [w:]„Kontrola Państwowa” nr 3/2003 r., s. 176.

w strukturach administracji państwo-
wej nie zmienia uchwalona w 1921 roku 
Konstytucja marcowa2. Pozycja Izby i pod-
stawy prawne jej funkcjonowania pozostały 
niezmienione aż do 1939 roku.

Od samego początku NIKP posiadała 
strukturę zdecentralizowaną, bowiem 
oprócz centrali powstały również okrę-
gowe izby kontroli państwowej (OIKP). 
Jako  pierwsze, gdyż  już na  począt-
ku 1920 roku3, zostały utworzone izby 
w Warszawie, Kielcach i we Lwowie. Stru-
ktura organizacyjna OIKP była wzorowa-
na na organizacji departamentów w cen-
trali NIKP, a na ich czele stali prezesi 
powoływani na wniosek prezesa NIKP, 
po akceptacji Naczelnika Państwa. Pier-
wszym mianowanym prezesem OIKP 
w Warszawie został Józef Kuczyński. 
Funkcję sprawował niespełna miesiąc, 
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gdyż został powołany na stanowisko pod-
sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych. Dopiero kolejny powołany 
prezes Aleksander Hyżycki pełnił swoją 
funkcję przez dłuższy okres czasu.

Z pierwszych sprawozdań przygotowy-
wanych przez NIKP nasuwa się general-
ny wniosek, że pomimo usilnych starań 
nad zbudowaniem spójnego aparatu ad-
ministracji państwowej, pozostało jesz-
cze wiele do zrobienia. To w pierwszych 
latach po odzyskaniu niepodległości sys-
tematycznie kształtuje się administracja 
państwa, obejmująca zasięgiem wszystkie 
ziemie znajdujące się jeszcze do niedawna 

4 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za rok 1922, dostęp Archiwum Akt Nowych s. 1.

pod zaborami. Na to powolne kształtowa-
nie się struktur administracyjnych duży 
wpływ miały bardzo częste w latach 1919–
1923 przesilenia gabinetowe w rządzie. 
Co ciekawe, w pierwszych latach po od-
zyskaniu niepodległości żaden z gabinetów 
nie przetrwał pełnego roku budżetowego. 
Trudno było zatem mówić o jakimkolwiek 
perspektywicznym planowaniu rozwoju 
państwa. Każdy z ówczesnych gabinetów 
zajmował się jedynie załatwianiem najpil-
niejszych państwowych spraw. To wszyst-
ko, zdaniem NIK, doprowadziło do stop-
niowego pogorszenia się stanu finansów 
państwa4.
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Siedziba Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy ul. Krzywickiego 9.
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Właściwie w początkowym okresie 
nie istniała możliwość dokonywania na-
leżytej kontroli budżetu przez urzędni-
ków kontroli państwowej, gdyż ani jeden 
budżet nie został przez Sejm zatwierdzo-
ny. Projekty ustaw skarbowych dołączane 
do preliminarzy budżetowych pozostawa-
ły projektami, zaś zmiany dokonywane 
były często samoistnie przez poszczegól-
nych ministrów. Dlatego też NIKP po-
stulowała, że z punktu widzenia kontroli 
państwowej niezbędne jest opracowa-
nie planu polityki gospodarczej państwa 
oraz prowadzenie rachunkowości termi-
nowo i w sposób uporządkowany.

Rok 1922 r. był pierwszym, w któ-
rym kontrola państwowa objęła, z wy-
jątkiem Śląska, wszystkie ziemie Rzeczy-
po spolitej. Właśnie w tym okresie odbył 
się nabór pracowników do pracy, szcze-
gólnie w okręgowych izbach. Prowadzony 
nabór do pracy napotykał w owym czasie 
na spore trudności, szczególnie ze wzglę-
du na brak osób z odpowiednimi kwa-
lifikacjami. W związku ze specyfiką 
pracy urzędników kontroli państwowej 
oraz koniecznością właściwego zacho-
wania w jednostce kontrolowanej, ów-
czesny prezes NIK5 Jan Żarnowski wy-
słał pismo do prezesów OIK instruujące 
o potrzebie odpowiedniego zachowania: 
„Nie należy dalej nadawać sobie charak-
teru jakiegoś zwierzchniego organu, uży-
wać tonu mentorskiego i stawiać pytań 

5 Nazwa NIKP funkcjonowała tylko dwa lata, później na mocy Konstytucji marcowej z 1921 r. nazwa naczel-
nego organu kontroli została zmieniona na: Najwyższa Izba Kontroli. 

6 J. Janiak: Z�dziejów�Najwyższej�Izby�Kontroli [w:]„Kontrola Państwowa” nr 1/1968 r., s. 69.
7 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej, Część ogólna za okres 1936/37, egz. nr 101, dostęp Archi-

wum Akt Nowych, s. 10.

podchwytliwych, lub żądać wyjaśnień 
i informacji niestosownych i zbędnych 
dla danej sprawy. Należy pamiętać, że za-
daniem kontrolującego nie jest czynienie 
uwag, lecz ustalenie faktycznego stanu 
rzeczy”6.

W chwili tworzenia NIK przyzna-
no jej 1020 etatów, ale już w 1923 roku 
zmniejszono Izbie liczbę etatów do 956, 
zaś w 1924 roku, pod wpływem rządo-
wej polityki oszczędności, liczba eta-
tów zmniejszyła się do 612. Ostatecznie 
w pierwszej połowie lat trzydziestych 
zatrudnionych było 550-570 osób7. 
Zmniejszanie się obsady etatowej NIK 
i jej terenowych jednostek podyktowa-
ne było również trudnościami w nabo-
rze odpowiednich urzędników. Wynikały 
one również z niezbyt wysokiego uposa-
żenia urzędników kontroli państwowej; 
było porównywalne z wynagrodzeniem 
w innych jednostkach administracji pań-
stwowej. Jednak urzędnicy ci, podobnie 
jak to ma miejsce obecnie, nie mogli po-
dejmować dodatkowego zatrudnienia. 
Struktura stanowiskowa i zaszeregowania 
w OIK w Warszawie wyglądała następu-
jąco: prezes OIK czwarta grupa zaszere-
gowania, wiceprezes OIK piąta grupa, na-
czelnik wydziału piąta grupa, radca szósta 
grupa, referent siódma grupa, pomocnik 
referenta ósma grupa, rachmistrz dzie-
wiąta grupa, kancelista dziesiąta grupa 
zaszeregowania.
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Kolejnym poważnym organizacyjnym 
wyzwaniem było zapewnienie odpowied-
nich warunków lokalowych. Stanowiło 
to wielki problem, szczególnie w Kowlu, 
Kielcach i Poznaniu. Brak pomieszczeń 
nie pozwolił otworzyć izby kontroli w Kra-
kowie. W Warszawie siedziba Najwyż-
szej Izby Kontroli Państwo wej mieściła 
się w czterech różnych punktach mia-
sta: przy ulicy Żurawiej 44, Dani ło wi-
czowskiej 18, Złotej 22 i Marszał ko-
wskiej 61. W roku 1922 rząd przyjął plan 
polityki oszczędnościowej, w związku 
z tym również w obszarze związanym 
z kontrolą państwową pojawiły się real-
ne groźby likwidacji OIK. Pojawiające się 
w owym czasie w prasie pogłoski o ograni-
czeniu kompetencji NIK wpłynęły na na-
strój urzędników zatrudnionych w tere-
nie. Pogłoski te okazały się jak najbar-
dziej zasadne, gdyż na posiedzeniu Rady 
Ministrów 15 października 1923 roku rząd 
Wincentego Witosa przyjął opracowany 
bez udziału NIK projekt nowej ustawy 
o kontroli państwowej. Zaproponowano 
ograniczenie kompetencji NIK wyłącz-
nie do prowadzenia kontroli następczej 
i rachunkowej, sugerowano także zniesie-
nie izb okręgowych8. Ostatecznie jednak, 
na skutek wydarzeń politycznych, gabi-
net W. Witosa zmuszony został do ustą-
pienia, tym samym zaprzestano dalszych 
prac nad projektem. Jednakże kolejne ga-
binety nie poprzestały na poszukiwaniu 
oszczędności budżetowych, wprowadzając 

8 J. Janiak, op.cit., s. 65-66.
9 Dz. U. RP nr 4 poz. 28.
10 J. Janiak, op.cit., s. 68-69.
11 Dz.U. RP nr 21 poz. 164.

chociażby reformę walutową (gabinet 
Władysława Grabskiego, grudzień 1923 
– listopad 1925). Węzłowym problemem, 
którym zajęła się w owym czasie NIK, 
była realizacja ustawy sejmowej o napra-
wie skarbu państwa i reformie walutowej9, 
udzielająca premierowi Grabskiemu szcze-
gólnych pełnomocnictw w tym zakresie. 
Na mocy tej ustawy premier zwrócił się 
do NIK o wydanie opinii w sprawie pod-
jęcia przez rząd konkretnych oszczędno-
ści w celu uniknięcia deficytu budżeto-
wego. W związku z tym prezes NIK Jan 
Żarnowski zwrócił się do wszystkich izb 
okręgowych, w tym do Izby w Warszawie, 
o podjęcie stosownych badań dotyczących 
realizacji ustawy sejmowej10.

Właśnie w omawianym okresie toczy-
ła się również batalia o niezawisłość NIK 
jako organu niezależnego od rządu oraz 
o status prawny pracowników kontroli pań-
stwowej. Do początku 1925 r. mianowa-
nie pewnych kategorii pracowników NIK 
wymagało zgody prezesa Rady Ministrów, 
ponieważ ustawa o państwowej służbie 
cywilnej z 1922 roku11 nie uwzględniała 
odrębności NIK i jej organów terenowych, 
co było w sprzeczności z postanowieniami 
ustawy o kontroli państwowej. Jedynie 
dzięki wytrwałości i nieustępliwości pre-
zesa Jana Żarnowskiego doszło do stosow-
nych zmian, w wyniku których prezes NIK 
uzyskał wyłączne prawo do mianowania 
i odwoływania pracowników Izby. Ponadto 
nadzór nad nimi w zakresie wykonywanych 
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czynności służbowych został całkowicie 
przekazany Prezesowi NIK i Prezydentowi 
RP. Nie zakończyło to jednak walki o cał-
kowitą niezależność NIK od władzy wy-
konawczej12.

Od 1923 roku struktura organizacyj-
na Najwyższej Izby Kontroli wyglądała 
następująco:

 • Najwyższa Izba Kontroli złożona z czte-
rech merytorycznych departamentów 
oraz Wydziału Personalnego i Wydzia łu 
Rachuby Centralnej13;

 • sześć okręgowych izb kontroli z siedzi-
bami w Warszawie, Kielcach, Lwowie, 
Kowlu, Wilnie i Poznaniu.

Na czele Najwyższej Izby Kontroli i okrę-
gowych izb kontroli stali prezesi.

Od 1925 roku terenowe struktury or-
ganizacyjne uległy zmianie i wyglądały 
następująco: Okręgowa Izba Kontroli 
z siedzibą w Kowlu zmieniła siedzibę 
na Brześć nad Bugiem, ponadto utworzo-
no Izbę w Krakowie oraz rozpoczął swoją 
działalność Urząd Kontroli Państwowej 
w Katowicach. Pozostałe OIK działały 
w dotychczasowych siedzibach14.

Izba w Warszawie obejmowała właści-
wością miejscową tereny województw: 
warszawskiego, łódzkiego i białostoc-
kiego, a dodatkowo Dyrekcję Kolejową 
Warszawską. Ponadto mogła kontrolować 
znajdujące się na tym obszarze: zarządy 
leśne, koleje żelazne regionalne, urzę-
dy pocztowe i Dowództwo Okręgowe 
Korpusów Wojskowych.

12 J. Janiak: Z�dziejów�Najwyższej�Izby�Kontroli [w:]„Kontrola Państwowa” nr 1/1967 r., s. 72.
13 Wydział ten badał ogólne zamknięcie rachunków państwa oraz kontrolował rachunki Najwyższej Izby i Okrę-

gowych Izb Kontroli.
14 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za rok 1922, dostęp Archiwum Akt Nowych s. 4.
15 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za rok 1922, dostęp Archiwum Akt Nowych s. 5.

Każda z izb okręgowych miała do dys-
pozycji swój budżet i przykładowo OIK 
w Warszawie w 1922 roku dysponowa-
ła 264 238 657,00 marek polskich (mkp)
i był to największy budżet przyznany OIK. 
Budżet Naj wyższej Izby Kontroli wynosił 
598 727 701,82 mkp.

Ustawa o NIK wprowadzała zasadę kole-
gialności działania Izby zarówno na szcze-
blu centralnym, jak i na szczeblach okrę-
gowych. W związku z powyższym zostały 
powołane kolegia, które działały w centrali 
i przy OIK. Częstotliwość obrad Kolegium 
Najwyższej Izby Kontroli w roku 1922 
(24 posiedzenia) była prawie dwukrot-
nie większa niż Kolegium NIK w czasach 
nam współczesnych. Natomiast kolegia izb 
okręgowych odbyły aż 188 posiedzeń, głów-
nie było to podyktowane rozpatrywaniem 
odwołań od orzeczeń izb okręgowych15.

Kontrola  
po przewrocie majowym
Znaczenie kontroli państwowej poważ-
nie zmniejszyło się po dokonanym przez 
Marszałka Józefa Piłsudskiego przewro-
cie majowym. Okazało się, że nowy gabi-
net, który został utworzony z K. Bartlem 
na czele miał zupełnie inne podejście 
do roli NIK. Świadczyć o tym mogły cho-
ciażby wystąpienia posłów w parlamen-
cie, na przykład w jednym ze swoich wy-
stąpień poseł Rymar stwierdził: „… Wy, 
posłowie macie ministra, jego pociągajcie 
do odpowiedzialności, czy przed Trybunał 
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Stanu, czy do odpowiedzialności parlamen-
tarnej, czy wreszcie wnoście interpelacje, 
Ale wzywać go do tego, aby usunął niepo-
rządki w jednym czy drugim departamen-
cie, aby ukarał wskazane palcem przez nas 
i przez Najwyższą Izbę Kontroli nadużycia, 
zaniedbania itp., tego wołania Sejmu mini-
ster nie ma obowiązku ani prawa słuchać. 
Jest to wkraczanie kontrolerów w kompe-
tencje władzy wykonawczej…”16.

Na słabszą pozycję organów kontroli 
w państwie wpływ miało również uchwa-
lenie konstytucji kwietniowej w 1935 roku, 
dzięki której rosła pozycja Prezydenta RP 
kosztem innych organów administracji 
państwowej, w tym m. in. NIK.

Jak wynika ze sprawozdania z dzia-
łalności kontroli państwowej w latach 
1937–1938, stan osobowy pracowników 
NIK łącznie ze wszystkimi OIK 31 marca 
1938 roku wynosił 594 urzędników17. 
W tej liczbie znalazło się również 50 nowo 
zatrudnionych osób, które od września 
do października 1937 roku przechodziły 
specjalne kursy doszkalające. Kierował 
nimi wiceprezes NIK Z. Rugiewicz na 
wniosek ówczesnego prezesa NIK dra 
J. Krzemieńskiego18. Do zadań wicepre-
zesa Rugiewicza należało również okresowe 
lustrowanie działalności OIK.

Po klęsce wrześniowej 1939 r. w reak-
tywowanej na emigracji NIK nie przewi-
dywano struktur terenowych kontroli 
państwowej.

16 Sprawozdanie sten. z 298 posiedzenia Sejmu RP z 30.7.1926.
17 W 1935 r. zatrudnionych było 568 osób, zaś 1.4.1936 stan osobowy wynosił 570 osób.
18 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za okres 1937/38, część ogólna, dostęp Archiwum  

Akt Nowych s. 14.
19 F. Bujak: Rozwój�gospodarczy�Polski�w�krótkim�zarysie, Kraków 1925 r., s. 44.

Kontrole w latach 1920–1925
Starostwa

Pod względem administracyjnym Polska 
dzieliła się na 16 województw i miasto 
War szawę, województwa zaś na 227 powia-
tów i 27 627 gmin. Na województwo przy-
padało przeciętnie 24 tys. km2 powierzchni 
i 1 mln 650 tysięcy ludności, na powiat 
1400 km2 obszaru, który zamieszkiwało 
średnio 100 tys. ludzi. Na zachodzie po-
wiaty miały przeważnie po 800 km2 po-
wierzchni, natomiast na kresach wschod-
nich19 miały przeszło po 3 tys. km2.

Zgodnie z właściwością Okręgowa Izba 
Kontroli w Warszawie przeprowadziła 
kontrolę 51 starostw z terenu trzech woje-
wództw (warszawskiego, łódzkiego i biało-
stockiego). Objęto nią prawidłowość pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych i dokonywa-
nych rozrachunków z innymi jednostkami 
w okresie od 1920 do 1922 roku. Jak wyka-
zali urzędnicy prowadzący kontrolę, do naj-
częściej występujących nieprawidłowości 
należały te związane z prowadzeniem ksiąg 
rachunkowych oraz terminowym przygo-
towywaniem stosownych sprawozdań. 

Koleje żelazne

Prowadząc kontrole w latach 1920–1922 
w Okręgowych Dyrekcjach Kolejowych 
(ODK), urzędnicy kontroli państwowej 
często spotykali się z niechęcią i bra-
kiem współdziałania kontrolowanych. 
Doprowadziło to w końcu do interwencji 
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prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwo-
wej Jana Żarnowskiego u ministra kolei 
żelaznych.

W 1922 roku urzędnicy kontroli pań-
stwowej skontrolowali 476 kas kolejowych 
z ogólnej liczby 1777. Pracownicy OIK 
w Warszawie stwierdzili między innymi 
nieprawidłowości w rozchodach niektó-
rych kas oraz dzierżawienie nieruchomości 
kolejowych, bocznic kolejowych bez za-
warcia stosownych umów przez Dyrekcję 
Okręgową Kolei w Warszawie.

W 1922 roku okręgowe izby kontroli 
zbadały 127 umów na roboty budowla-
ne i ich wykonanie, zawartych przez dy-
rekcje kolejowe, na kwotę 223 milionów 
marek. Urzędnicy kontroli państwowej 
wskazali na ogólne uchybienia w dyrekcji 
warszawskiej polegające na niepobieraniu 
wadium, dowolnym zmienianiu terminu 
zakończenia robót oraz niepobieraniu na-
leżnych kar umownych. Nieprawidłowości 
podobne jak w tamtym okresie są wykry-
wane obecnie.

Kontrole izb okręgowych w regional-
nych dyrekcjach kolejowych przyczyniły 
się również do wprowadzenia ujednolico-
nego systemu premiowania pracowników:

 • pracowników administracji, za przebieg 
parowozów;

 • smarowników wagonów za oszczędne 
zużycie smarów;

 • rewidentów za zmniejszoną liczbę wa-
gonów odczepionych od pociągów do na-
prawy.

Znaczna część zakupów na potrzeby 
kolejowe od początku 1922 roku była 

20 E. Kwiatkowski: Postęp�gospodarczy�Polski, Warszawa 1928, Wyd. II, s.47.

dokonywana przez Centralne Biuro Za-
kupów PKP (CBZ), które zaczęło funkcjo-
nować na mocy tymczasowych przepisów 
wydanych przez Ministra Kolei Żelaznych 
14 grudnia 1921 roku. Pracowało w nim 
36 osób, których zadaniem było przepro-
wadzanie przetargów na zakup niezbęd-
nych materiałów dla kolei państwowych. 
W 1922 roku CBZ zawarło 896 umów 
na kwotę 25 297 437,244 mkp. Zamówień 
udzielano przeważnie po przeprowadzeniu 
przetargów, których w 1922 roku było 438. 
W większości przetargów w komisjach 
otwarcia ofert uczestniczyli delegaci odpo-
wiednich okręgowych izb kontroli. Mimo 
to, jak ustalili urzędnicy kontroli państwo-
wej, duży wolumen zakupów dokonywany 
był samodzielnie przez okręgowe dyrekcje 
kolejowe lub służby Ministerstwa Kolei 
Żelaznych. W wyniku takiego działania 
ponoszono straty finansowe, przykłado-
wo CBZ kupowało stal w cenie 271 mkp 
za tonę, gdy surowiec tej samej jakości 
dyrekcja radomska kupowała po 575 mkp.

Aby zobrazować wielkość i znaczenie 
transportu kolejowego w ówczesnej Polsce 
należałoby przyjrzeć się pracy przewozo-
wej. Przykładowo, w 1925 roku dzien-
nie załadowywano do przewozu w kraju 
8609 wagonów 15-tonowych. A zatem, 
konsumpcja wewnętrzna towarów prze-
wiezionych koleją wynosiła w całym 
1925 roku 47 milionów ton. Tendencja 
wzrostowa utrzymywała się w kolejnych 
latach, dla przykładu w 1927 roku zapeł-
niano średnio dziennie 10875 wagonów 
15-tonowych20.
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Ponadto wartość przedsiębiorstwa Koleje 
Państwowe wraz z infrastrukturą wynosiła  
1 stycznia 1927 roku – 7.466.1 miliona zł, 
co stanowiło 64% wartości wszystkich pań-
stwowych przedsiębiorstw i monopoli21.

Kontrola regionalnych  
zarządów leśnych

Urzędnicy kontroli państwowej ustali-
li, że w 1922 roku w Rzeczypospolitej 
nie było planowej gospodarki leśnej opartej 
na jasnych i jednolitych zasadach. Stan taki 
był efektem różnych działań prowadzo-
nych przez państwa zaborcze na ziemiach 
polskich. Ponadto I wojna światowa nega-
tywnie wpłynęła na różnorodność i ilość 
drzewostanu. Kontrola prowadzona w za-
rządach leśnych województw warszawskie-
go i białostockiego wykazała duże obciąże-
nie leśniczych czynnościami biurowymi. 
Za przykład urzędnicy kontroli państwo-
wej stawiali organizację pracy leśniczych 
na terenach pod byłym zaborem pruskim. 
Jak ustalili urzędnicy kontroli państwowej 
na 341 nadleśnictw znajdujących się na te-
renie Rzeczypospolitej Polskiej, do 1 stycz-
nia 1923 roku zreorganizowano jedynie 
11 nadleśnictw, zaś prowizorycznie 162.

Poważnym problemem były pożary 
lasów. Przykładowo, w 1921 roku w samej 
tylko Puszczy Białowieskiej zanotowano 
102 pożary, które zniszczyły 2351 hek-
tarów lasu.

Co ciekawe, już w owym okresie zma-
gano się z kornikiem (Ips-typographus) 
w Puszczy Białowieskiej. Na wniosek 
NIKP Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr 

21 W. Lewandowski:�Drogi�rozwoju�gospodarczego�Polski�w�latach�1926–1931, Warszawa 1931, s. 31.
22 W. Lewandowski: Drogi�rozwoju… op.cit., s. 31.

Państwowych powołało specjalną ko-
misję ochrony puszczy, która wyda-
ła szereg szczegółowych zarządzeń, 
a także rozpoczęła pracę nad opracowa-
niem planu ochrony lasów przed korni-
kiem na terenie całej Rzeczypospolitej 
Polskiej. Urzędnicy kontroli państwowej 
jako przyczyny niedomagań gospodarki 
leśnej wskazali na zbyt duże terytorialnie 
obszary licznych nadleśnictw oraz brak 
środków komunikacyjnych na potrzeby 
leśniczych. Jak stwierdziła Izba, niektó-
re nadleśnictwa wyróżniają się ogromną 
powierzchnią, na przykład: Nadleśnictwo 
Wiadotupickie o powierzchni 68 185 ha; 
Nadleśnictwo Klewańskie o powierzchni 
20 667 ha; Nadleśnictwo Czarnowieskie 
o powierzchni 18 200 ha.

Przykładowo, w Nadleśnictwie Wiado-
tupickim nadleśniczy miał do pomocy jed-
nego leśniczego i dwóch podleśniczych. 
Jednocześnie brak środków transportu po-
wodował, że nadzór nad obszarami leśny-
mi był iluzoryczny. Dlatego też NIKP wy-
stąpiła do Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych z wnioskiem o zajęcie się 
powyższymi problemami. W wyniku inter-
wencji Izby, Departament Leśnictwa prze-
prowadził reorganizację podziału admini-
stracyjnego obszarów leśnych znajdujących 
się na Kresach, tworząc cztery nowe nadle-
śnictwa na terenie Puszczy Białowieskiej.

Wartość przedsiębiorstwa Lasy Pań-
stwowe wraz z infrastrukturą wynosiła 
1 stycznia 1927 roku – 2.681.2 miliona zł, 
co stanowiło 23,3% wartości wszystkich 
państwowych przedsiębiorstw i monopoli22.
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Liczba urzędników

Obecnie często zwraca się uwagę na sys-
tematyczny wzrost zatrudnienia w sekto-
rze publicznym. Zjawisko to nie jest cha-
rakterystyczne jedynie dla czasów nam 
współczesnych, bowiem jak ustalili urzęd-
nicy kontroli państwowej, ogólna licz-
ba pracowników państwowych w całej 
Polsce wynosiła: w styczniu 1921 roku 
– 341 254 osoby; w styczniu 1922 roku 
– 374 890 osób; w grudniu 1922 roku 
– 390 895 osób.

Kontrole w latach 1925–1939
Budżet

Sytuacja budżetowa państwa polskiego 
nie była najlepsza w pierwszych latach 
po odzyskaniu niepodległości, lecz na sku-
tek podjętych reform gospodarczych stop-
niowa się poprawiała. Przykładowo, docho-
dy budżetowe w III kw. 1924 r. wynosiły 
339,3 mln zł, zaś wydatki 406,4 mln zł, 
lecz już w III kw. 1927 r. dochody budże-
towe wyniosły 342,1 mln zł, zaś wydatki 
tylko 303,4 mln zł23.

Rok 1925 był pierwszym w historii Izby, 
w którym urzędnicy kontroli państwowej 
przeprowadzili kontrolę wykonania bu-
dżetu państwa i można było przedstawić 
Sejmowi wniosek o udzielenie absoluto-
rium rządowi. Wcześniej państwo polskie 
nie miało uchwalanego budżetu, a zatem 
nie można było przedstawiać wniosków 
i opinii o jego wykonaniu. Z konieczno-
ści aktywność NIK w tych latach ogra-
niczała się do przedstawiania Sejmowi 

23 E. Kwiatkowski: Postęp�gospodarczy… op.cit., s. 12.
24 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za rok 1925, dostęp Archiwum Akt Nowych s. 4.
25 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za rok 1925, dostęp Archiwum Akt Nowych s. 334.

jedynie sprawozdań ze swojej działalności. 
Na skutek ingerencji kontroli państwowej 
w 1925 roku wpłacono do Skarbu Państwa 
gotówką 3 156 457,77 zł i zapisano gotów-
kę i materiały do przychodów na kwotę 
752 066,88 zł 24.

Koleje państwowe

W roku 1925 urzędnicy kontroli państwo-
wej z OIK w Warszawie kontrolowali rów-
nież regionalną Dyrekcję Kolejową zgodnie 
z właściwością miejscową. Niemniej waż-
nym ich zadaniem był udział w charakterze 
obserwatorów w komisjach przetargowych 
i komisjach odbiorczych zajmujących się 
zakupami centralnymi w Ministerstwie 
Kolei Żelaznych. Łącznie w 1925 roku 
wzięli udział w 210 komisjach odbior-
czych oraz 82 komisjach przetargowych. 
Jednocześnie OIK prowadziła kontrolę 
realizacji umów zawartych w wyniku prze-
prowadzonych przetargów. Zbadano łącz-
nie 278 umów na kwotę 19 894 421,00 zł. 
W wyniku kontroli do kas stacyjnych 
oraz  dyrekcji okręgowych wpłynęło 
786 362,91 zł. To pokazuje efektywność 
działania urzędników izby w Warszawie25.

Urzędnicy kontroli państwowej z OIK 
w Warszawie w latach 1932–1933 pro-
wadzili również kontrolę budowy war-
szawskiego węzła kolejowego. Ustalili, 
że przy tej inwestycji wykorzystywany był 
zbyt często tryb niekonkurencyjny udzie-
lania zamówień rządowych, tzw. wolna 
ręka. Z kolei już w 1934 roku stwierdzili, 
że wartość robót budowlanych udzielanych 
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w trybie zamówienia z wolnej ręki nie prze-
kraczała 10% wszystkich udzielonych za-
mówień w trybie przetargowym. Obecnie 
kontrolerzy delegatury NIK borykają się 
z tym samym problemem.

Prowadząc kontrole w latach 1936–1937 
urzędnicy OIK w Warszawie stwierdzili 
szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
Centralnego Zarządu PKP – do dość cieka-
wych należą takie ustalenia, jak: dokonanie 
wydatków o charakterze reprezentacyjnym 
na organizację bankietu dla finansistów 
francuskich, w tym na wynajęcie wago-
nów sypialnych i wagonu restauracyjnego. 
Wydatki te zostały pokryte z kredytów 
inwestycyjnych na budowle wodne26.

Ponadto prowadząc czynności kontrol-
ne w Państwowym Instytucie Meteo rolo-
gicznym stwierdzili nieprawidłowości 
przy zakupie balonu w Wytwórni Balonów 
w Legionowie, ponieważ nie osiągał on wy-
maganej w zamówieniu wysokości i dwu-
krotnie pękł27.

Kontrola Lasów Państwowych

Co ciekawe, w 1922 roku urzędnicy kontro-
li państwowej zwracali uwagę na zbyt małą 
ilość środków lokomocyjnych znajdujących 
się w posiadaniu nadleśniczych. Podobny 
problem, lecz z ich nadmiarem w poszcze-
gólnych Dyrekcjach Lasów Państwowych, 
pojawił się w kontrolach prowadzonych 
w 1925 roku. Przykładowo, Dyrekcja La  sów 
Państwowych w Białowieży utrzymywała 

26 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej w Ministerstwie Komunikacji 1936/37, egz. nr 64, zeszyt 8, 
dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 9.

27 Tamże, s. 9.
28 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za rok 1925, dostęp Archiwum Akt Nowych s. 408.
29 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za rok 1925, dostęp Archiwum Akt Nowych s. 411.
30 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej za rok 1927, dostęp Archiwum Akt Nowych s. 385.

do swojej dyspozycji samochód i trzy pary 
koni, na skutek interwencji urzędników 
kontroli państwowej z OIK w Warszawie 
zredukowano ilość środków transpor-
tu do samochodu i jednej pary koni28. 
Urzędnicy kontroli państwowej z OIK 
w Warszawie zwrócili również uwagę 
na zbyt mały wpływ środków pienięż-
nych do budżetu za dzierżawę terenów my-
śliwskich. Przykładowo, Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Białowieży wydzierżawi-
ła w 1921 roku Polskiemu Towarzystwu 
Myśliwskiemu obszar 80 tys. hektarów 
za równowartość 50 dolarów amerykań-
skich. W wyniku interwencji Izby Minister 
poczynił odpowiednie starania w celu pod-
niesienia wysokości stawek dzierżawy te-
renów myśliwskich29.

W  1927 roku Prezes NIK Stanisław 
Wróblewski przedstawił m. in. wyniki kontro-
li Lasów Państwowych, w której czynny udział 
brali urzędnicy OIK w Warszawie. Zgodnie 
z tymi ustaleniami, z ogólnej powierzchni 
lasów państwowych 2 859 926,49 ha, jedy-
nie około 740 tysięcy ha miało opracowane 
plany gospodarki leśnej, pozostałe działa-
ły jedynie na podstawie prowizorycznych 
planów przygotowywanych z dnia na dzień. 
Najbardziej upośledzonymi pod tym wzglę-
dem były Dyrekcje Lasów Państwowych 
w Wilnie, Białowieży i Siedlcach. Najlepiej 
zaś funkcjonowały dyrekcje administrujące 
terenami leśnymi znajdującymi się wcześniej 
pod zaborem pruskim30.
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Urzędnicy kontroli państwowej wie-
lokrotnie zwracali uwagę na koniecz-
ność zwiększenia zatrudnienia w nadle-
śnictwach. Przykładowo, po analizie akt 
Polskiego Okręgowego Urzędu Ziemskie-
go, ustalili, że w administracji w dalszym 
ciągu znajdują się 4 obiekty leśne o po-
wierzchni 13 600 ha. Opieka nad nimi 
sprawowana jest jedynie przez 9 gajowych, 
co naraża Skarb Państwa na straty i de-
fraudacje w drzewostanie. Na przykład, 
Powiatowy Urząd Ziemski w Stolinie, na 
skutek wniosków kontrolnych, skierował 
do sądu 92 sprawy o defraudacje, oblicza-
jąc straty Skarbu Państwa na sumę ponad 
5 milinów złotych31.

Prowadząc czynności kontrolne w Okrę-
gowych Dyrekcjach Lasów Państwo-
wych w latach 1936/37, urzędnicy OIK 
z Warszawy stwierdzili szereg nieprawi-
dłowości związanych z obrotem wyciętym 
drewnem. I tak dla przykładu w nadle-
śnictwach Królewski Most i Leśna pusz-
czy Białowieskiej, stwierdzono nieprawi-
dłowy sposób obrotów drewna wywożo-
nego z lasu do punktu przeładunkowego 
w Hajnówce. Ilość drewna wysłanego 
z tych nadleśnictw była różna od ilości 
a nawet i gatunku drewna odebranych 
przez punkt przeładunkowy. Ponadto 
w księgach materiałowych Zakładów 
Drzewnych w Hajnówce stwierdzono 

31 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej w Ministerstwie Reform Rolnych 1930, egz. nr 12, zeszyt 4, 
dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 12.

32 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych 1936/37, 
egz. nr 101, zeszyt 9 b, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 10-11.

33 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej w Ministerstwie Poczty i Telegrafów 1929/1930, egz. nr 14, 
zeszyt 16, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 29.

34 Sprawozdanie z czynności kontroli państwowej w Ministerstwie Poczty i Telegrafów w 1936 roku, egz. nr 2, 
zeszyt 12, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 17-18.

nieuzasadnione braki materiałów drzew-
nych32 w ilości ok. 3364 m3.

W drugiej połowie lat trzydziestych 
Lasy Państwowe rozpoczęły akcję zale-
siania, jednakże jak stwierdzili urzędnicy 
kontroli państwowej, utrudniała ją plaga 
królików. Duże szkody wyrządziły przede 
wszystkim w nadleśnictwach Łąck, Koło 
i Uniejów Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Warszawie.

Kontrole urzędów pocztowych

Urzędnicy OIK w Warszawie prowa-
dzili kontrole w urzędach pocztowych, 
i na przykład w latach 1929–1930 wy-
kryli szereg nieprawidłowości w  ich 
funkcjonowaniu. W urzędzie poczto-
wym w Otwocku stwierdzono zaległości 
w opła tach telefonicznych na kwotę ponad 
2500 zł. Natomiast w urzędzie poczto-
wym w Łomian kach stwierdzono zale-
głości w opłatach telefonicznych od Policji 
Państwo wej opiewające na ponad 400 zł33.

Według sprawozdań Okręgowych Izb 
Kontroli Przedsiębiorstwo Poczta Polska, 
Telegraf i Telefon poniosło w 1934 roku 
ponad 210 tys. zł strat, na skutek napa-
dów rabunkowych, włamań do kas pocz-
towych, pożarów i sprzeniewierzeń per-
sonelu pocztowego34.

Co ciekawe, wartość przedsiębiorstwa 
Poczta i Teletechnika wraz z infrastrukturą 
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wynosiła 1 stycznia 1927 roku – 230.4 mi-
liona zł, co stanowiło 2% wartości wszyst-
kich państwowych przedsiębiorstw i mo-
nopoli35.

Powojenna działalność
Po wojnie uległ zmianie dotychczasowy 
model gospodarki, zlikwidowano sektor 
prywatny na rzecz znacznego rozwinięcia 
i wzmocnienia sektora uspołecznionego. 
W związku ze zmianami jakie nastąpiły 
należało również dostosować przepisy 
w zakresie kontroli państwowej.

Zgodnie z art. 10 ustawy o organizacji 
i zakresie działania rad narodowych36, 
do czasu zorganizowania Najwyższej 
Izby Kontroli, wszystkie kompetencje 
w zakresie kontroli państwowej zostały 
przekazane Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej, która wykonywała kontrolę 
przy pomocy utworzonego Biura Kontroli. 
Na mocy ustawy Rady Narodowe miały 
możliwość powoływania nadzwyczaj-
nych komisji do kontroli szczególnie waż-
nych społecznie obszarów działania pań-
stwa. W marcu 1945 roku Biuro Kontroli 
przeniesiono z Lublina do Warszawy. 
Od tej chwili funkcję wicedyrektora Biu-
ra pełnił Władysław Wicha. Delegatura 
Biura Kontroli w województwie warszaw-
skim została utworzona w połowie 1945 r. 
Do zakresu jej działania należało organizo-
wanie akcji kontroli społecznej oraz samo-
dzielne kontrole w instytucjach i urzędach 
pierwszej i drugiej instancji37. W pierw-
szych miesiącach swojej działalności 

35 W. Lewandowski: Drogi�rozwoju … op.cit., s. 31.
36 Ustawa z 11.9.1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych. (Dz.U.nr 5 poz.22).
37 E. Gołębiewski: Z�dziejów�Delegatury�NIK … op.cit., s. 178.

Biuro Kontroli napotykało na duże trud-
ności organizacyjne, wynikające głównie 
z ciężkich warunków komunikacyjnych 
i braków personalnych. W Biurze Kontroli 
Państwa w listopadzie 1944 r. pracowało 
2 pracowników, w marcu 1945 r. 33 pra-
cowników umysłowych i 5 fizycznych, 
w marcu 1946 r. 257 pracowników umy-
słowych i fizycznych. Problemy z obsadą 
kadrową dotyczyły również utworzonych 
delegatur, w tym delegatury warszawskiej. 
W 1950 roku na przykład delegatura dyspo-
nowała 27 etatami, w tym 21 osób pełniło 
funkcje inspektorów. Pomimo tego w listo-
padzie 1950 r. kontrolerzy przeprowadzili 
23 kontrole planowe i 33 doraźne.

Praca Biura Kontroli polegała przeważnie 
na przeprowadzaniu kontroli doraźnych, 
mających za zadanie przeciwdziałać nie-
właściwemu organizowaniu administra-
cji i nadużyciom. Styl i przedmiot pracy 
Biura Kontroli były uwarunkowane ów-
czesną skomplikowaną sytuacją powojen-
ną kraju. Należało się liczyć z trudnościa-
mi w doborze kadry, gdyż przedwojenną 
administrację zastępowali nowi ludzie, 
bez profesjonalnego przygotowania, czę-
sto zdeprawowani w warunkach wojen-
nych. W owym czasie rola Biura Kontroli 
w zakresie sprawozdawczości sprowadzała 
się jedynie do corocznego przedstawiania 
Radzie Narodowej wniosku o absolutorium 
dla Rządu. Po utworzeniu Rady Państwa 
Biuro Kontroli weszło w strukturę organi-
zacyjną tego organu, dostosowując swoją 
strukturę i zadania do wprowadzanych 
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zmian w gospodarce. W takim kształcie 
działało do czasu uchwalenia ustawy, okre-
ślającej organizację i zadania Najwyższej 
Izby Kontroli, której powołanie zapo-
wiedziała ustawa konstytucyjna z 19 lu-
tego 1947 r. Działalność Biura Kontroli 
przy Radzie Państwa ustała z chwilą po-
wołania Najwyższej Izby Kontroli, co na-
stąpiło 19 marca 1949 roku38.

Po wojnie stworzono również struk-
tury kontroli państwowej na uchodź-
stwie. NIK stawała się instytucją coraz 
bardziej fasadową. Jej rola sprowadzała 
się do spotkań prezesa i członków kole-
gium, faktycznej kontroli nie miał kto 
wykonywać. Równolegle do emigracyj-
nego organu kontroli, stworzono rów-
nież na terenie kraju konspiracyjny organ 
kontroli. Był to Wydział Kontroli uplaso-
wany w Biurze Delegata Rządu, wydzia-
łem tym od stycznia 1945 roku kierował 
Wiktor Januszewski. Nie przewidziano 
struktur organizacyjnych w terenie.

Na mocy ustawy o kontroli państwowej 
z 1952 roku39 utworzono Urząd Ministra 
Kontroli Państwowej. Przedmiotowa usta-
wa dawała możliwość powołania struk-
tur terenowych kontroli państwowej40. 
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 
z 9 grudnia 1952 r. ustalono zakres dzia-
łania i organizację terenowych jedno-
stek kontroli państwowej41. Były nimi 
terenowe i specjalne grupy kontroli pań-
stwowej, które z kolei wchodziły w skład 

38 T. Filipczak: Kancelaria�Sejmu�i�Rady�Państwa�oraz�archiwum�w�latach�[1944]1952–1989, s. 17-54.
39 Ustawa z 22.11.1952 o kontroli państwowej. Dz.U. z 1952 r., nr 47, poz. 316.
40 Art. 12 ustawy o kontroli państwowej.
41 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.12.1952 w sprawie organizacji i zakresu działania terenowych jednostek 

kontroli państwowej. (Dz.U. z 1952 r., nr 52, poz. 51).
42 E. Gołębiewski, op.cit., s. 180.

zespołów kontroli państwowej funkcjo-
nujących w Urzędzie Ministra Kontroli 
Państwowej. W województwie warszaw-
skim na mocy przedmiotowych regula-
cji prawnych utworzono grupy specjalne 
w celu prowadzenia kontroli szczególnie 
ważnych instytucji i zakładów przemy-
słowych. Terenowe grupy kontroli pań-
stwowej w Warszawie i województwie 
warszawskim utworzono dopiero 1 paź-
dziernika 1955 r. W województwie war-
szawskim powołano aż 12 terenowych 
grup kontroli, ze względu na szczególne 
znaczenie gospodarczo-polityczne tego re-
gionu. Były to grupy kontroli: przemy-
słu maszynowego, przemysłu drobnego 
i spółdzielczości pracy, przemysłu mię-
snego i mleczarskiego, finansów, obrotu 
towarowego, skupu i kontraktacji, skupu, 
magazynowania i przetwórstwa zbożowe-
go, budownictwa, kolei, gospodarki komu-
nalnej i mieszkaniowej, rolnictwa i spół-
dzielczości wiejskiej oraz państwowych 
gospodarstw rolnych. Początkowo siedzibą 
terenowej grupy kontroli państwowych 
gospodarstw rolnych były Kielce, wkrót-
ce jednak przeniesiono ją do Warszawy42. 
Podkreślić należy, że NIK w kształcie 
ustrojowym z lat 1957–1976 pomyśla-
na była jako organ współpracujący z rzą-
dem w zakresie kontroli jednostek pod-
porządkowanych rządowi, a prezes Rady 
Ministrów mógł inicjować pewne kon-
trole NIK.
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Delegatury na m.st. Warszawę 
i województwo warszawskie
Zgodnie z regulacjami prawnymi, na te-
renie miasta stołecznego Warszawy i wo-
jewództwa warszawskiego w 1958 r. po-
wołano dwie oddzielne delegatury43: 
Delegatura NIK w Warszawie na m.st. 
Warszawę i  Delegatura NIK w Warszawie 
na woj. warszawskie. Delegatura NIK 
w Warszawie na m.st. Warszawę, jeśli cho-
dzi o właściwość rzeczową, obejmowała 
dużą liczbę urzędów, instytucji, przedsię-
biorstw i organizacji.

Pierwszym dyrektorem delegatu-
ry stołecznej został Jan Domieniewski 
(1958–1961). Po nim funkcję objął Henryk 
Zieleniewski (1961–1963). W latach 
1963–1967 delegaturą kierował Tadeusz 
Krupiński, a od 1967 do 1992 r., tj. przez 
25 lat to stanowisko należało do Czesława 
Trepnera44. Z kolei dyrektorem delega-
tury na woj. warszawskie przez wiele lat 
był Edward Adamus (1958–1972), które-
go w 1972 roku zastąpił Jerzy Urbański, 
sprawujący funkcję do 1975 roku.

W 1968 roku delegatura na miasto st. 
Warszawę przeprowadziła łącznie 27 kon-
troli w 83 jednostkach. Ponadto jej przed-
stawiciele uczestniczyli w sesjach stołecz-
nej rady narodowej oraz dzielnicowych 
rad narodowych45. Podstawowe kierunki 
działania delegatury były w owym okresie 
konsultowane z sekretariatem KW PZPR, 
zaś przewodniczący delegatury brał udział 

43 M.P. 1958.37.209 z16.5.1958.
44 E. Gołębiewski, op.cit., s. 179-180.
45 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na miasto st. Warszawę za 1968 r., dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 9.
46 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na m.st. Warszawę za 1965/66 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 25.
47 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na woj. warszawskie za 1959 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 15.

w posiedzeniach Komitetu Miejskiego 
PZPR przy omawianiu gospodarki miej-
skiej. Delegatura aktywnie korzystała z po-
mocy innych organów kontroli, inspek-
cji, rewizji czy też lustracji. Tylko w 1968 
roku zleciła przeprowadzenie 19 rewizji 
zbadania zasadności zarzutów zawartych 
w skargach, które do niej wpłynęły.

Jedną z ciekawszych kontroli delegatury 
na m.st. Warszawę była kontrola działalno-
ści Zarządu Pała cu Kultury i Nauki, prze-
prowadzona w 1965 roku46. W jej trakcie 
stwierdzono nieprawidłowości w gospo-
darce finansowo-materiałowej oraz wa-
dliwą strukturę organizacyjną negatywnie 
wpływającą na prawidłowy obieg doku-
mentacji. Efektem było wystąpienie dele-
gatury z wnioskiem o zwolnienie dyrektora 
PKiN z zajmowanego stanowiska. W efek-
cie odwołano go ze stanowiska, a zastęp-
cy dyrektora udzielono nagany z ostrze-
żeniem.

W latach 60. i 70. sankcje służbowe 
za nieprawidłowości wykryte przez pra-
cowników delegatur NIK były niejedno-
krotnie bardzo poważne. Na przykład 
delegatura na województwo warszawskie 
w samym tylko 1959 roku wystosowa-
ła do odpowiednich organów 64 wnioski 
personalne o zwolnienie z zajmowanego 
stanowiska, 141 wniosków o wypowiedze-
nie umowy o pracę, na skutek jej działań 
udzielono 27 nagan z upomnieniem kon-
trolowanym pracownikom47.
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Wyciąg z planu kontroli na IV kwartał 1960 r. Delegatury NIK w Warszawie na województwo warszawskie. 
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Do ciekawszych kontroli tej jednostki 
w latach 1969–1970 należała dotycząca 
opieki nad matką i niemowlętami. W jej 
efekcie został opracowany program dzia-
łania na lata 1970–1975 ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na potrzebę zwięk-
szenia kadr lekarzy pediatrów i gineko-
logów. Nastąpił również spadek zgonów 
niemowląt w I kw. 1970 roku w porów-
naniu z analogicznym okresem 1969 roku 
z 44,1% do 41,6%48. Delegatura NIK na woj. 
warszawskie w kolejnych latach skoncen-
trowała się w dużej mierze na zbadaniu 
efektywności kontroli prowadzonych w la-
tach wcześniejszych. Dlatego na przykład 
w 1975 roku na 9 tematów ujętych w planie 
pracy aż 4 były tematami kontroli spraw-
dzających49. Delegatura prowadziła rów-
nież część kontroli przy udziale kontrole-
rów społecznych związków zawodowych. 
Przykładowo, w roku 1975 przeprowadzono 
takie dwie kontrole z planu pracy jednostki:

 • kontrola zaopatrzenia w pieczywo (kon-
trolerzy społeczni skontrolowali stan za-
opatrzenia w 40 sklepach na terenie wo-
jewództwa warszawskiego);

 • kontrola działalności gastronomii (kon-
trolerzy społeczni skontrolowali 4 jednost-
ki gastronomii)50.

Oprócz wyżej wymienionych delega-
tura prowadziła jeszcze kontrole związa-
ne z gospodarką rolną, a także kontrolę 
zainspirowaną wzrastającym spożyciem 
alkoholu w kraju, dotyczącą zwalczania 
pijaństwa i alkoholizmu w województwie 

48 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na woj. warszawskie za 1970 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 14.
49 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na woj. warszawskie za 1975 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 3.
50 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na woj. warszawskie za 1975 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 8.
51 Wycinki prasowe dotyczące Delegatury NIK na woj. warszawskie za rok 1962, dostęp Archiwum Akt Nowych.

warszawskim. W zakrojonej na szero-
ką skalę akcji przeciwko alkoholizmowi 
w województwie warszawskim wsparcie 
działaniom delegatury dawała prasa, pu-
blikując wiele informacji z ustaleń kontro-
lerów. Na przykład „Trybuna Ludu” pisa-
ła, że problem alkoholizmu mocno wy-
stąpił w powiecie Ostrów Mazowiecka, 
gdzie tylko w 1960 roku 70-tysięczna 
ludność tego powiatu spożyła alkohol 
za sumę 30 milionów złotych, co dawało 
400 zł na jednego mieszkańca51.

Dużą część działalności delegatur sta-
nowiły kontrole wszczynane na podstawie 
skarg obywateli. Przykładowo, w 1973 roku 
delegatura na woj. warszawskie przeprowa-
dziła ich 19. Łącznie w tym roku przepro-
wadzono 217 kontroli dotyczących 50 te-
matów. Ponadto pracownicy delegatury 
dokonali 569 oględzin i przeprowadzili 
ankiety w zakładach usługowych, skle-
pach oraz gospodarstwach rolnych zarów-
no uspołecznionych, jak i prywatnych. 
To pozwalało zainicjować odpowiednie 
kontrole w kolejnych latach. Pod koniec 
1973 roku w delegaturze na woj. warszaw-
skie wprowadzono obowiązek przepro-
wadzania narad pokontrolnych po każdej 
kontroli, w wyjątkowych sytuacjach można 
było od nich odstąpić.

Struktura kadrowa zmieniała się z bie-
giem lat. Przykładowo, 1 stycznia 1970 r. 
delegatura na woj. warszawskie zatrudnia-
ła 27 pracowników, w tym 19 inspekto-
rów, 2 doradców ekonomicznych, jednego 
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doradcę technicznego i jednego doradcę 
prawnego. Pozostałe osoby tworzyły kie-
rownictwo (2 osoby) i obsługę kancela-
ryjną (2 osoby). Co ciekawe, większość 
pracowników w delegaturze była człon-
kami partii politycznych. I tak, 16 osób 
należało do PZPR, zaś 3 osoby do ZSL52. 
Wysoki stopień upartyjnienia utrzymywał 
się do końca okresu PRL53.

Z kolei w delegaturze na m.st. Warsza-
wę na 31 grudnia 1972 roku zatrudnione 
były 33 osoby, z czego 25 na stanowisku 
starszego inspektora, 2 osoby – inspektora, 
3 osoby – doradcy i 3 osoby na stanowi-
skach kierowniczych. Stan zatrudnienia 
kobiet (8) był najwyższy spośród pozo-
stałych jednostek organizacyjnych NIK54.

Delegatury aktywnie współpracowały 
z prasą. Wielokrotnie publikowano infor-
macje z kontroli. 

Na przykład „Ku r ier Polski” 22 lute-
go 1962 roku opisywał niegospodarności 
w działaniu Przedsiębiorstwa Budowy 
Sieci Cieplnych, jakie ujawnili kontrole-
rzy z delegatury na miasto st. Warszawę. 
Opisywali między innymi, że kierownic-
two przedsiębiorstwa nie wiedziało co po-
siada w magazynach, zaś na budowach pa-
nował harmider, a koszty poszczególnych 
inwestycji budowlanych były często kil-
kakrotnie zawyżone. 

Z kolei w 1973 roku w prasie ukazało 
się 19 artykułów opartych na ustaleniach 
kontroli55.

52 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na woj. warszawskie za 1970 r., dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 4 i n.
53 W Delegaturze na m.st. Warszawę w 1972 r. na 33 pracowników do partii należało 22 pracowników.
54 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na m.st. Warszawę za 1972 r., dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 14-15.
55 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na woj. warszawskie za 1973 r., dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 8-11.
56 Protokół z działalności Kolegium przy Delegaturze NIK na woj. warszawskie za 1960 r., dostęp Archiwum Akt Nowych.
57 Ustawa z 8.10.1980 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. nr 22, poz.82).

Przy każdej z delegatur funkcjonowały 
kolegia, które zajmowały się najczęściej roz-
patrywaniem wniosków pokontrolnych kie-
rowanych w odniesieniu do poszczególnych 
osób, a dotyczących ich ukarania, włącz-
nie z usunięciem z zajmowanego stano-
wiska. W protokole z działania Kolegium 
przy Delegaturze NIK w Warszawie na 
województwo warszawskie w 1960 roku 
większość wniosków personalnych została 
przez Kolegium pozytywnie zaopiniowana56.

Działalność od 1976 r. 
do przemian ustrojowych
W wyniku reformy administracyjnej kraju 
utworzono 49 województw, co musiało 
również wpłynąć na zmiany struktury or-
ganizacyjnej NIK. Dotychczasowe delega-
tury NIK zostały przekształcone w struk-
tury ponadwojewódzkie. 1 czerwca 1975 r. 
połączono delegatury m.st. Warszawy 
i woj. warszawskiego, nowo powstała de-
legatura zgodnie z właściwością miejsco-
wą mogła prowadzić kontrole na terenie 
województwa: stołecznego warszawskiego, 
płockiego, ciechanowskiego, siedleckiego 
i ostrołęckiego.

8 października 1980 r. Sejm uchwa-
lił poprawki do Konstytucji oraz nowej 
ustawy o NIK57. Zgodnie z brzmieniem 
art. 7 znowelizowanej ustawy delegatu-
ry NIK zobowiązane były przedstawiać 
prezydium właściwych rad narodowych 
stopnia wojewódzkiego okresowe plany 
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Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK na miasto st. Warszawę za 1968 r.
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Pismo dyrektora Departamentu Koordynacji NIK do dyrektora Delegatury NIK na m.st. Warszawę 
w sprawie obowiązku poddawania kontroli społecznej zamówień powierzonych jednostkom gospo-
darki nieuspołecznionej.
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pracy oraz wyniki ważniejszych kontroli. 
Ponadto delegatury musiały przedkładać 
radom narodowym szczebla wojewódz-
kiego uwagi do sprawozdań z wykonania 
planów społeczno-gospodarczych woje-
wództw i analizy wykonania ich budże-
tów. W ślad za dokonanymi zmianami 
w ustawie o NIK Rada Państwa 17 grud-
nia 1980 r. uchwaliła Statut NIK, na mocy 
którego utworzono 17 delegatur jako jed-
nostek organizacyjnych NIK. Delegatura 
w Warszawie swoją właściwością objęła 
następujące województwa: warszawskie, 
ciechanowskie, płockie, radomskie i sie-
dleckie. W początkowym okresie delega-
tura w Warszawie zatrudniała 54 osoby58, 
z tego 8 doradców, 12 głównych specjali-
stów i 34 inspektorów.

Na skutek połączenia potencjału obu de-
legatur wzrósł znacznie poziom zatrudnie-
nia, w który w początkowym okresie wyno-
sił około 57-60 etatów. Dyrektorem nowo 
powstałej jednostki został b. dyrektor de-
legatury stołecznej Czesław Trepner, a jego 
zastępcą b. dyrektor delegatury woj. war-
szawskiego Jerzy Urbański. W 1979 roku 
nazwę delegatury w Warszawie zastąpiono 
nazwą Okręgowy Urząd Kontroli.

Na fali realizowanej reformy admi-
nistracyjnej kraju, Sejm 8 października 
1980 r. uchwalił niezbędne poprawki 
do Konstytucji oraz nową ustawę o NIK, 
na mocy której Izba mogła sprawować 

58 Stan na I kw. 1982 roku, Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK w Warszawie za 1982 rok, dostęp 
Archiwum NIK s. 9.

59 Na mocy uchwały Rady Ministrów nr 84 z 30.5.1990 w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów 
ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące Inspekcja Robotniczo-Chłopska przestała istnieć. 
(MP 1990 nr 24 poz. 181).

60 E. Gołębiewski, op.cit., s. 187.

kontrolę nad działalnością rządu. W związ-
ku z nasilającymi się problemami społecz-
no-gospodarczymi po stanie wojennym, 
Sekretariat Komitetu Centralnego PZPR 
powołał 2 listopada 1983 roku specjalny 
Zespół ds. systemu kontroli w państwie. 
Przygotował on wytyczne i założenia 
Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej (IRCh), 
które zostały zaakceptowane przez Biuro 
Polityczne KC PZPR 22 grudnia 1983 r. 
Inspekcje funkcjonowały w  Polsce 
do 1990 roku59.

W związku z powołaniem IRCh, na de-
legatury, w tym na delegaturę warszawską, 
zostały nałożone nowe obowiązki. Obok 
zorganizowania 5 oddziałów wojewódz-
kich delegatury ds. IRCh, przeprowadzono 
obszerną operację związaną z powołaniem 
licznej grupy kontrolerów społecznych. 
W 1986 r. wyłoniono 4158 kontrolerów 
społecznych. Zespoły kontrolne IRCh 
wykonywały obowiązki na terenie jed-
nostek administracyjnych szczebla pod-
stawowego60. 

Kontrolerzy IRCh na terenie woj. war-
szawskiego zorganizowani byli w grupy 
kontrolne działające na terenie: Garwolina, 
Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, Łukowa, 
Mińska, Węgrowa. Prace grup kontrolnych 
IRCh wspomagali etatowi pracownicy de-
legatury, przykładowo w 1986 r. oddele-
gowano do tego 35 pracowników. Zapew-
nili pomoc fachową w zorganizowaniu 
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i przeprowadzeniu tylko w 1986 roku 
2407 kontroli w 599 tematach61.

W okresie, kiedy czynności kontrolne 
były prowadzone przez IRCh, do delegatury 
napływało dużo skarg i zażaleń obywateli 
dotyczących nadużyć gospodarczych i fi-
nansowych oraz dotyczących nadużywania 
zajmowanych stanowisk przez osoby peł-
niące kierownicze funkcje. Przykładowo, 
w 1986 roku Delegatura NIK w Warszawie 
przeprowadziła kontrole obejmujące 45 te-
matów problemowych oraz 35 spraw skar-
gowych, obejmując nimi łącznie 276 jed-
nostek gospodarki uspołecznionej. Ale już 

61 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK w Warszawie za 1986 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 25.
62 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK w Warszawie za 1986 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 86.

w roku 1987 wpłynęły aż 173 skargi, z któ-
rych 43 rozpatrzono w trybie kontrolnym. 
Tematy podejmowane przez delegaturę do-
tyczyły głównie życia społeczno-gospodar-
czego na terenie 5 województw właściwych 
miejscowo. Dominowały jednak tematy 
związane z gospodarką komunalną i miesz-
kaniową, rolnictwem oraz obrotem towaro-
wym i usługami. Dla porównania, tematy 
realizowane w 1985 roku dotyczyły głównie 
problematyki związanej z infrastrukturą 
i budownictwem. Widać więc podejście 
planowe NIK w badaniach kontrolnych po-
dejmowanych w perspektywie kilku lat62.
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Pracownicy Delegatury NIK w Warszawie; w drugim rzędzie, pierwsza z lewej wicedyrektor Zofia 
Wietrzycka-Saddig; w drugim rzędzie, w środku dyrektor Mieczysław Kosmalski; w trzecim rzędzie, 
pierwszy z prawej wicedyrektor Marek Adamiak, Goławice, 27 października 2005 r.
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Delegatura w  omawianym okresie 
bardzo ściśle współpracowała z organa-
mi PZPR, z inicjatywy których przepro-
wadzała liczne kontrole. Przykładowo, 
w 1982 roku przeprowadzono kontrolę 
przydziału mieszkań w wybranych spół-
dzielniach mieszkaniowych na terenie 
miasta stołecznego Warszawy. Kontrole 
inicjowane przez organy PZPR dotyczy-
ły najczęściej działalności konkretnych 
osób. Dla przykładu, z inicjatywy Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Siedlcach prze-
prowadzono postępowanie wyjaśniające 
w sprawie rzekomej kradzieży kątownika 
i blachy oraz nadużywania zajmowanego 
stanowiska w celu uzyskania osobistych 
korzyści przez dyrektora Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Jakubowie63.

W okresie stanu wojennego delegatura 
współdziałała ściśle z przedstawicielami 
władz wojskowych (komisarzami, tereno-
wymi grupami operacyjnymi), przekazu-
jąc informacje o wynikach przeprowadzo-
nych kontroli oraz wnioski z nich płynące64. 
Delegatura podejmowała również czyn-
ności kontrolne z inicjatywy Ko mendy 
Stołecznej Milicji Obywatelskiej, prze-
prowadzono min. kontrolę prawidłowości 
przydziału talonów na samochody osobo-
we, pozostających w dyspozycji Urzędu 
Miasta st. Warszawy.65

Delegatura podejmowała również kon-
trole Międzyzakładowych Komisji Robo-
tniczych NSZZ „Solidarność” w Radomiu, 

63 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK w Warszawie za 1982 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 43.
64 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK w Warszawie za 1982 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 25.
65 Tamże, s. 28.
66 Tamże, s. 78 i n.
67 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK w Warszawie za 1986 rok, dostęp Archiwum Akt Nowych, s. 36.
68 Tamże, s. 26.

Płocku, Kutnie i Warszawie. Kontrole 
zostały przeprowadzone w październi-
ku 1982 roku przez pięciu kontrolerów 
delegatury. Ustalono, że ogniwa regional-
ne tego związku zajmują się działalnością 
polityczną, a nie związkowo-socjalną66.

Przez cały okres funkcjonowania dele-
gatura współpracowała z innymi organa-
mi kontroli, rewizji, inspekcji i lustracji 
działającymi na terenie 5 województw 
zgodnie z właściwością miejscową. Owo 
współdziałanie dotyczyło np. w 1986 roku 
48 podmiotów wykonujących czynności 
kontrolne. Łącznie badaniami kontrolny-
mi objęto 175 jednostek organizacyjnych. 
Kontynuowana była również w tym okre-
sie utrwalona praktyka przekazywania 
delegaturze przez podmioty prowadzące 
czynności kontrolne informacji o wykry-
tych nieprawidłowościach67.

W latach osiemdziesiątych XX wieku 
bardzo często delegatura stosowała tryb 
operatywny wykorzystywania ustaleń 
z prowadzonych kontroli, polegający 
na usuwaniu jeszcze w czasie trwania czyn-
ności kontrolnych stwierdzonych niepra-
widłowości. W toku kontroli w 1986 roku 
zastosowała tryb operatywny w 250 przy-
padkach, co stanowiło wzrost w stosun-
ku do roku poprzedniego o 38,9%68. Lata 
osiemdziesiąte charakteryzowały się cią-
głymi brakami towarów na półkach skle-
powych, dlatego też w tym okresie wiodą-
cym tematem była kontrola zaopatrzenia 
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rynku i prawidłowości działania systemu 
reglamentacji. W wyniku jednej z kontroli 
stwierdzono np. w niektórych dzielnicach 
Warszawy uprzywilejowanie komitetów 
osiedlowych i komitetów sklepowych 
w przydziałach mięsa i wędlin. Rozwijał 
się system sprzedaży na zapleczu, który 
nawet czterokrotnie przekraczał normy  
kartkowe69.

Działalność delegatury  
od 1994 roku
Wraz z końcem epoki PRL nieuchron-
nie zbliżał się okres gospodarki wolno-
rynkowej. Nowy system gospodarczy 
dawał olbrzymie możliwości rozwoju 

69 E. Gołębiewski, op.cit., s. 186.
70 Ustawa z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli Dz.U. z 2017, poz. 524 t. j.
71 Dz.U. nr 148 poz. 966.

przedsiębiorczości i indywidualnej ini-
cjatywy. Podmioty gospodarcze stawały 
się samodzielne, podejmowały decyzje, za-
czynając aktywnie konkurować na rynku. 
W związku z powyższym, należało dosto-
sować przepisy ustawy o NIK do nowych 
norm i zasad, dotyczących sposobu zarzą-
dzania mieniem państwowym oraz mie-
niem komunalnym. Nowa ustawa o NIK 
została przyjęta w 1994 roku70 i można 
powiedzieć, że od tego roku zaczyna się 
nowy rozdział w historii kontroli państwo-
wej w Polsce. Ustawa ta była wielokrotnie 
nowelizowana w latach 1996–1997. Bardzo 
istotne znaczenie miała zmiana dokona-
na 8 maja 1998 r.71, gdyż ustawodawca 
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Mieczysław Kosmalski, dyrektor delegatury w latach 2004–2013.
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zharmonizował ją z nowym regulami-
nem Sejmu, który m.in. zmienił kompe-
tencje marszałka. Ponadto, dostosowano 
regulację prawną do uchwalonej rów-
nież w 1998 roku ustawy o finansach pu-
blicznych. W związku z wejściem w życie 
17 października 1997 r. Konstytucji RP 
z 2 kwietnia 199772, podjęto prace mające 
na celu dostosowanie niektórych przepisów 
ustawy z 1994 roku o Najwyższej Izbie 
Kontroli do wymogów nowej Konstytucji. 
Najistotniejsze jednak znaczenie miała 
zmiana dokonana ustawą z 22 stycznia 
2010 r.73; znowelizowała przepisy doty-
czące postępowania kontrolnego. Do roku 
1998 zgodnie z właściwością miejscową 
delegatura prowadziła kontrole na terenie 
województw: warszawskiego, siedleckie-
go, płockiego i radomskiego. Od 1999 r., 
czyli od momentu wprowadzenia reformy 
administracyjnej kraju i struktury 17 wo-
jewództw, delegatura objęła swoją wła-
ściwością miejscową teren województwa 
mazowieckiego.

Po przejściu na emeryturę w 1992 r. wie-
loletniego dyrektora Czesława Trepnera 
delegaturą do 1994 roku kierował Wojciech 
Jasiński. W latach 1994–1995 obowiąz-
ki dyrektora pełnił Stanisław Sadowski. 
Następnie od 1995 r. do 1999 r. dyrektorem 
delegatury był Lech Bylicki. Za kadencji 
dyrektora L. Byli ckiego przeszła na eme-
ryturę Eugenia Kowalewska, która prze-
pracowała w delegaturze na stanowisku se-
kretarki dyrektora aż 42 lata. Po dyrektorze 

72 Dz. U. nr 78 poz.483.
73 Dz. U. nr 227 poz. 1482.
74 Od 1.1.2014.
75 W roku 1996 delegatura przeprowadziła 261 kontroli.
76 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK w Warszawie za 1997 rok, dostęp Archiwum NIK s. 5.

L. Bylickim w latach 1999–2000 obowiązki 
pełnił Janusz Tarniewski, który zdaniem 
swoich współpracowników był niesłychanie 
życzliwym i ciepłym człowiekiem. Od po-
czątku 2001 r. do 2004 r. delegaturą kiero-
wał Józef Kalisz. Od 2004 r. do 2013 r. sze-
fem jednostki był Mieczysław Kosmalski, 
który  został przeniesiony z  Katowic, 
gdzie pełnił przez 12 lat funkcję dyrek-
tora. Dyrektor Kosmalski dał się poznać 
jako człowiek zaangażowany, działający 
z rozmachem, pod którego kierownictwem 
jednostka przeprowadziła wiele ważnych 
dla państwa kontroli. Jeszcze jako dyrek-
tor w Katowicach zapoczątkował ogólno-
polską inicjatywę „Posprzątajmy swój dom 
na wejście do Unii Europejskiej”, jako jej ko-
ordynator krajowy założył Towarzystwo 
Obywatelskie „Posprzątajmy Swój Dom”. 
Kolejną pasją dyrektora Kosmalskiego, którą 
z zapałem zaczął realizować w delegaturze, 
były kwiaty. To z jego inicjatywy powstała 
oranżeria przy wejściu do siedziby delegatu-
ry od ulicy Krzywickiego. Obecnie funkcję 
dyrektora Delegatury NIK w Warszawie 
pełni dr hab. prof. Andrzej Panasiuk74.

Delegatura NIK w Warszawie w 1997 r. 
znacznie zdynamizowała swoje działania 
kontrolne w porównaniu z poprzednimi 
latami, przeprowadzając aż 405 kontroli75. 
Wymiernym wskaźnikiem osiągnięć de-
legatury w tym roku była wysokość odzy-
skanych kwot pieniężnych – 8 380 205 zł, 
tj. 12-krotnie więcej niż w 1996 roku76. 
Było to wynikiem m.in. coraz lepszego 
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posługiwania się przez kontrolerów in-
strumentami prawnymi do przeprowa-
dzania kontroli, jakie wprowadziła ustawa 
o NIK w 1994 roku. Liczba zatrudnionych 
w 1997 r. w delegaturze w Warszawie wy-
nosiła 62 osoby77. Realizując zadania kon-
trolne delegatura w 1998 r. przeprowa-
dziła już 434 kontrole jeszcze w czterech 
województwach. Wzrost liczby kontro-
li nastąpił przy prawie takiej samej licz-
bie zatrudnionych osób. O aktywności 

77 W roku 1996 w Delegaturze NIK w Warszawie zatrudnione były 52 osoby.
78 Sprawozdanie z działalności Delegatury NIK w Warszawie za 1998 rok, dostęp Archiwum NIK s. 2-3.
79 Kontrole przeprowadzone w tym okresie, to min.: Likwidacja�dotychczasowych�i�utworzenie�nowych�struktur�

wojewódzkich�administracji�publicznej, oraz kontrola dotycząca likwidacji urzędów rejonowych i utworzenia 
administracji samorządowej w powiatach.

delegatury w tym okresie może świad-
czyć, że spośród 104 tematów kontroli, 
48 zostało przeprowadzonych z jej inicjaty-
wy78. Rok 1999 w działalności delegatury 
również był rekordowy, delegatura prze-
prowadziła 445 kontroli, w tym 7 kontroli 
na zlecenie Sejmu RP, dotyczących między 
innymi wprowadzonej reformy samorzą-
dowej79. Ponadto delegatura realizowała 
szereg kontroli doraźnych, w 2006 roku 
brała udział w 17 kontrolach doraźnych, 
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Dyrektor Delegatury NIK w Warszawie Andrzej Panasiuk (pierwszy z prawej) w towarzystwie pre-
zesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego (w środku) oraz audytora generalnego Gruzji Lashy Tordii 
na konferencji poświęconej wymianie wiedzy z dziedziny zamówień publicznych, Batumi, 2015 r.
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z czego 4 były to kontrole sprawdzające, 
2 rozpoznawcze, 5 skargowych i 6 pozo-
stałych80. W 2008 roku delegatura prze-
prowadziła już 26 kontroli doraźnych, 
z czego 19 było sprawdzających, zaś 7 skar-
gowych81.

Specyfikę pracy delegatury wyznaczało 
zawsze miasto stołeczne Warszawa, naj-
większa aglomeracja w kraju, jej poten-
cjał ekonomiczny i geopolityczny. Dla-
tego też duża część kontroli realizowa-
nych przez delegaturę dotyczyła stolicy. 
Przykładowo, na zlecenie sejmowej Komisji 
do spraw Kontroli Państwowej z 8 listopada 
2012 r. Delegatura NIK w Warszawie prze-
prowadziła w drugim i trzecim kwartale 
2013 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
oraz w spółce Narodowe Centrum Spor tu 
- Rozliczenia sp. z o.o. kontrolę pt. „Budo-
wa i wykorzystanie Stadionu Narodowego 
w Warszawie”. W wyniku kontroli NIK 
sformułowała wniosek de lege ferenda 
o konieczności jednoznacznego zdefinio-
wania w przepisach prawa budowlanego 
i w konsekwencji podatkowego jakimi 
obiektami budowlanymi są nowoczesne, 
wielofunkcyjne stadiony, w tym Stadion  
Narodowy.

80 Sprawozdanie z działalności NIK w 2006 r., zał. 4, s. 12.
81 Sprawozdanie z działalności NIK w 2008 r., zał. 4, s. 9-11.
82 Stan na 31.12.2018.

Wraz ze zwiększaniem się liczby kontroli 
realizowanych przez delegaturę, zwięk-
szała się również jej obsada kadrowa. 
W 2004 r. w delegaturze zatrudnionych 
było około 90 pracowników. Zwiększony 
stan osobowy delegatury utrzymywał 
się jeszcze przez kilka kolejnych lat, lecz 
od roku 2011 zaczął stopniowo się zmniej-
szać. Obecnie w delegaturze zatrudnione 
są 53 osoby82, z czego 5 zajmuje się obsłu-
gą kancelaryjną, 2 osoby pracują na sta-
nowisku st. inspektora kp., 8 na stano-
wisku specjalisty kp., 22 na stanowisku 
głównego specjalisty kp., 13 jako dorad-
cy prawni oraz ekonomiczni, zaś 3 osoby 
pełnią funkcje kierownicze. Stan kadro-
wy delegatury zmniejszył się w ostatnich 
latach, m.in. dlatego, że wielu pracowni-
ków odeszło do pracy na stanowiskach kie-
rowniczych w jednostkach administracji 
rządowej. Może to świadczyć o wysokim 
poziomie merytorycznym pracowników 
Delegatury NIK w Warszawie.

dr hab. prof. UwB ANDRZEJ PANASIUK
dyrektor Delegatury NIK w Warszawie




