
Z życia NIK 

OBcHODY 96. ROcZNIcY POWOłANIA NIK

23 lutego 2015 r. w godzinach porannych 
kierownictwo NIK oraz pracownicy zło-
żyli kwiaty pod pomnikami Marszałka 
Józefa Piłsudskiego przed Belwederem 
i Premiera RP Ignacego J. Paderewskiego 
w parku Ujazdowskim. tak rozpoczęła się 
druga część obchodów 96. rocznicy powo-
łania Najwyższej Izby Kontroli.

Kolejnymi punktami uroczystości było 
złożenie wieńców na grobie pierwszego pre-
zesa NIK Józefa Higersbergera na warszaw-
skich Powązkach i Msza Święta w kościele 

św. Aleksandra na placu trzech Krzyży w intencji pracowników Izby, celebrowana przez 
arcybiskupa metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza.

Po mszy zaproszeni goście i pracownicy NIK udali się do Sejmu na dalszą część uroczysto-
ści. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i szefowie NoK Gruzji – lasha tordia, Mołdawii – 
Serafim Urechean i Ukrainy – Roman Maguta w obecności marszałka Sejmu RP Radosława 
Sikorskiego podpisali porozumienie partnerstwa i współpracy pomiędzy Narodowym 
Urzędem Kontroli Gruzji, Izbą obrachunkową Republiki Mołdawii, Najwyższą Izbą 
Kontroli Rzeczypospolitej Polskiej oraz Izbą obrachunkową Ukrainy. Następnie, w Sali 
Kolumnowej Sejmu znakomici goście: przedstawiciele rządu, Sejmu i Senatu, członko-
wie korpusu służby zagranicznej oraz różnych organizacji wygłosili wystąpienia okolicz-
nościowe z okazji jubileuszu NIK oraz podpisania porozumienia.

Marszałek Radosław Sikorski powiedział, że Gruzja, Mołdawia i Ukraina, przystę-
pując do układów stowarzyszeniowych z UE, podjęły decyzje strategiczne dla swojej 
przyszłości. Nawiązał też do idei partnerstwa wschodniego, podkreślając że to pierwsza 
polska inicjatywa, która stała się integralną częścią europejskiej polityki zagranicznej.
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Kierownictwo NIK składa kwiaty pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Belwederem
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  z życia NIK

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zaznaczył, że wspólna deklaracja ma na celu po-
głębienie dotychczasowej współpracy między Polską a Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.  
W ramach dobrych praktyk Polska nadal będzie się dzielić ze swoimi partnerami do-
świadczeniami w zakresie kontroli i rozliczania funduszy europejskich, walki z korup-
cją oraz organizacji pracy zgodnie z unijnymi standardami. 

Prezes dodał, że eksperci z NIK od kilku miesięcy uczestniczą w przygotowaniu pro-
jektów aktów prawnych na Ukrainie oraz przekazują doświadczenia ze współpracy z ad-
ministracją rządową i samorządową. W Gruzji natomiast są prowadzone szkolenia do-
tyczące standardów europejskich w instytucjach kontroli, a w Mołdawii będą prowa-
dzone szkolenia w zakresie rozliczania projektów unijnych.

Szefowie NoK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy zgodnie zwracali uwagę na znaczenie pod-
pisanego porozumienia, które pozwoli im wdrożyć w swoich krajach standardy europej-
skie. Wyrazili zadowolenie z dotychczasowych kontaktów i dziękując za wsparcie oraz 
pomoc w dążeniu do przemian, podkreślili że liczą na dalszą współpracę. Przekazali 
także prezesowi NIK życzenia z okazji jubileuszu.

Prezesi NOK i marszałek Sejmu RP chwilę po podpisaniu porozumienia, od lewej: Lasha Tordia – audytor  
generalny Narodowego Urzędu Kontroli Gruzji; Krzysztof Kwiatkowski – prezes Najwyższej Izby 
Kontroli Rzeczypospolitej Polskiej; Radosław Sikorski – marszałek Sejmu RP; Serafim Urechean 
– prezes Izby Obrachunkowej Republiki Mołdawii; Roman Maguta – przewodniczący Izby Obrachun-
kowej Ukrainy.
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z życia NIK  

ostatnia część obchodów odbyła się w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji 
Publicznej w Warszawie. Zaproszeni goście mieli okazję uczestniczyć w panelu eks-
perckim pt. „Niezależny organ kontroli państwowej gwarancją demokratycznego pań-
stwa prawnego”. Dyskusję, prowadzoną przez redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” 
Bogusława Chrabotę, zdominował temat roli najwyższych organów kontroli we współ-
czesnym świecie. Na pytania zadawane przez prowadzącego kolejno odpowiadali sze-
fowie NoK Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Polski. Zagraniczni goście podkreślali w swo-
ich wypowiedziach wagę porozumienia podpisanego tego dnia w Sejmie, zapoznawali  
zebranych z organami kontroli w swoich krajach oraz akcentowali rolę NIK w rozwiązy-
waniu problemów dotyczących zagadnień kontrolnych. 

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podsumował dyskusję, odpowiadał też na pyta-
nia. Prezes zwrócił uwagę, że NIK, dzięki długiej tradycji, doskonałej kadrze i nama-
calnym wynikom kontroli zdobyła maksymalne zaufanie społeczne w kraju, ma także 
ugruntowaną pozycję na arenie międzynarodowej. Wyraził jednocześnie szacunek dla 
zmian, które w zakresie kontroli potrafiły przeprowadzić Gruzja, Mołdawia i Ukraina, 
pomimo nieraz dramatycznej sytuacji w ich krajach. 

Konkluzja debaty brzmiała: „Niezależność najwyższych organów kontroli wymaga 
apolityczności i braku nacisków zewnętrznych”.            (red.)

Panel ekspercki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie; na podium szefowie NOK 
Polski, Gruzji, Ukrainy, i Mołdawii oraz redaktor prowadzący.
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PReZeS NIK KRZYSZTOF KWIATKOWSKI  
LAuReATem NAGRODY „GAZeTY FINANSOWeJ”

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski otrzymał w marcu 2015 r. od tygodnika „Gazeta 
Finansowa” tytuł Finansisty Roku 2014. Wyróżnienie przyznano za odwagę w kontrolowa-
niu najważniejszych instytucji państwowych, polityków i administracji. Redaktor naczel-
ny Piotr Bachurski wręczając statuetkę, zaznaczył że NIK ujawnia aferę za aferą i nie oba-
wia się konsekwencji, a raporty Izby o sześciolatkach, podsłuchach, infrastrukturze, wy-
płatach rent i emerytur zmuszają rządzących do podejmowania działań i naprawy sytuacji.

W wywiadzie udzielonym redakcji „Gazety Finansowej” prezes Krzysztof Kwiatkowski 
przypomniał o kilku najważniejszych ostatnio przeprowadzanych kontrolach i stwierdził, 
że: „Musimy mieć odwagę zajmowania się obszarami, w których państwo nie funkcjo-
nuje tak, jak powinno”. Prezes dodał, że w porównaniu z innymi państwami UE Polska 
szczególnie dokładnie przygotowuje się do nowego okresu wykorzystywania środków 
unijnych – co wykazała zlecona kontrola. Na koniec wywiadu Prezes podkreślił, że NIK 
cieszy się wysokim uznaniem partnerów zagranicznych, ale także Polaków, którzy w ba-
daniach opinii publicznej wystawiają Izbie wysokie oceny.

(red.)
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z życia NIK  

KSIąDZ JAceK STRYcZeK OTRZYmAł  
NAGRODę Im. WłADYSłAWA STASIAKA

 
W tym roku po raz pierwszy została przyznana Nagroda im. Władysława Stasiaka,  
inspektora i byłego dyrektora departamentu w NIK, pełniącego później inne ważne funk-
cje publiczne, od 2009 r. Szefa Kancelarii Prezydenta RP, tragicznie zmarłego w kata-
strofie smoleńskiej. Nagrodę ustanowił rok temu prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski 
podczas obchodów 95. rocznicy powołania Najwyższej Izby Kontroli. 

Prezes Krzysztof Kwiatkowski, otwierając uroczystość 25 marca 2015 r. w siedzibie 
Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie, podziękował uczestnikom spotkania za przyby-
cie i podkreślił, że obecność tylu znakomitych gości świadczy o zasługach  Władysława 
Stasiaka. Prezes zarysował sylwetkę patrona uroczystości i przypomniał, że był on czło-
wiekiem z wizją, pomysłami i niezwykłą energią. Angażował się przede wszystkim 
w zmienianie rzeczywistości, potrafił zjednywać ludzi ponad podziałami polityczny-
mi. Interesowała go zmiana na lepsze, czynienie otoczenia bardziej przyjaznym dla oby-
wateli. Był jednym z pierwszych, którzy zrozumieli, co znaczy nowoczesne państwo. 
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Na każdym etapie pracy odcisnął swoje piętno jako funkcjonariusz publiczny, który 
dobro państwa zawsze stawiał na pierwszym miejscu. Prezes dodał, że jest to nagroda 
dla ludzi z wizją, dla pasjonatów i została przyznana osobie, która działając ponad po-
działami politycznymi, uczyniła swoje otoczenie bardziej bezpiecznym i przyjaznym  
dla obywateli. 

Następnie Prezes poprosił panią Barbarę Stasiak, wdowę po Władysławie Stasiaku, 
o ogłoszenie decyzji kapituły i wręczenie nagrody. Pani Barbara Stasiak oznajmiła, że lau-
reatem pierwszej edycji Nagrody im. Władysława Stasiaka został ksiądz Jacek Stryczek, 
następnie przybliżyła życiorys laureata – jednego z założycieli Stowarzyszenia Wiosna, 
realizującego projekt Akademia Przyszłości i ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka.  
Paczki są przygotowywane dla indywidualnych odbiorców i odpowiadają potrzebom, 
a czasem nawet marzeniom potrzebujących rodzin. obok rzeczy materialnych rodziny 
dostają też coś ważniejszego – sygnał, że również od nich zależy, czy zmienią swoją sytu-
ację. Najważniejsze w Szlachetnej Paczce jest odważne spotkanie z drugim człowiekiem. 

Właśnie za troskę o dobro drugiego człowieka, działanie z wizją i ponad podziałami, 
za czynienie z Polski, krok po kroku, lepszego i bardziej solidarnego miejsca ks. Jacek 
Stryczek został wyróżniony przez NIK.          

    (red.)

Ksiądz Jacek Stryczek (z lewej) otrzymuje Nagrodę im. Władysława Stasiaka z rąk prezesa NIK 
Krzysztofa Kwiatkowskiego i pani Barbary Stasiak.
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