
Delegatura NIK w Zielonej Górze
Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze została utworzona w 1950 r.,  
31 lat po powołaniu przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Najwyższej 
Izby Kontroli Państwa. Rozpoczęła działalność wraz z powstaniem na ziemiach 
zachodnich województwa zielonogórskiego. Początki jej funkcjonowania były 
bardzo trudne, ale załoga, zawsze silnie zintegrowana, od pierwszych chwil z po-
wodzeniem podejmowała kontrole najistotniejsze dla tego regionu.
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Zintegrowani i skuteczni 
w prowadzeniu kontroli
ROMAN FURTAK

Początki
Pierwsza informacja o delegaturze1 po-
chodzi z dokumentów archiwalnych Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(PZPR). W protokole z posiedzenia Komisji 
Organizacyjnej Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w Zielonej Górze z 23 maja 1950 r. 
odnotowano: „W związku z koniecznością 
umieszczenia w Zielonej Górze NIK, 
Komisja Organizacyjna postanowiła, 
że tow. Ziarnkowski zbada, kto miesz-
ka przy ul. Stalina 37, w budynku gdzie 
się mieści prywatna restauracja i jakie 
są możliwości umieszczenia tam NIK 
i przedstawi na następne posiedzenie”. 
I dalej, z posiedzenia 6 czerwca 1950 r.: 
„Tow. Ziarnkowski zbadał budynek przy 
ul. Stalina 37 i stwierdził, że rodziny 
tam zamieszkujące można przesiedlić, 
gdyż nie ma tam świata pracy. Komisja 

1 Tekst został opracowany na podstawie artykułu Wacława Chełmeckiego: Tylko�54�lata... opublikowanego 
w „Kontroli Państwowej” nr 6/2004 oraz materiałów i wspomnień obecnych i byłych pracowników delegatury.

2 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, sygn.: 89/1994/0/4/190.

Organizacyjna postanowiła w najbliższym 
czasie polecić przesiedlenie mieszkających 
tam rodzin i oddanie budynku do dyspo-
zycji NIK”2.

Można zatem przyjąć, że Delegatura 
NIK w Zielonej Górze pozyskała swoją 
pierwszą siedzibę dzięki temu, że w bu-
dynku dla niej przeznaczonym mieszkał 
element obcy klasowo.

Zielona Góra, niezniszczona przez dzia-
łania wojenne, była wówczas miastem 
25-tysięcznym, nieposiadającym wolnych 
lokali dla nowo powstającej administracji 
województwa. Siedziby dla niej dopiero 
miały być budowane, stąd też występowa-
ły duże trudności z lokalizacją urzędów.

Problemy lokalowe dość długo doty-
czyły również delegatury. Były pracow-
nik Jan Kubasiak, który pracę w NIK 
rozpoczął w delegaturze w Krakowie 
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1 sierpnia 1952 r., a 27 czerwca 1953 r. 
został przeniesiony do Zielonej Góry, tak 
opisał pierwszą siedzibę: „W budynku fron-
towym na I piętrze mieściły się 4 duże 
pokoje biurowe oraz mieszkanie dozor-
cy, II piętro zajmowały pokoje gościnne, 
a na parterze była duża świetlica, zarazem 
miejsce zebrań pracowników. W oficynie 
zlokalizowano obszerny garaż-warsztat, 
gdzie w stałej gotowości do wyjazdu pan 
Zenon utrzymywał wysłużonego citroena. 
W oficynie mieściły się także 4 małe miesz-
kania pracowników administracji i obsłu-
gi. Obiekt ten wyglądał bardzo skromnie, 
choć ulica (…) była reprezentacyjną arterią 

3 Cytat za W. Chełmecki: Tylko�54�lata..., „Kontrola Państwowa” nr 6/2004, s. 151.

Zielonej Góry, obsadzoną gęsto pięknymi 
lipami i magnoliami. Zabudowa tej ulicy 
składała się głównie z willii i pałacy-
ków. Warunki pracy były bardzo trudne, 
zwłaszcza w zimie. Pomieszczenia biurowe 
i mieszkalne ogrzewano piecami węglowy-
mi, a wyposażenie biurowe i indywidualne 
pracowników było niezwykle skromne. 
Proste meble, najsłabsze żarówki, do pi-
sania ołówki plus gumka oraz zwykłe sta-
lówki z obsadką i kałamarze”3.

W 1953  r., tj.  rok po pozbawieniu 
NIK formalnej niezależności w wyni-
ku utworzenia Ministerstwa Kontroli 
Państwowej i przekazania tej jednostce 
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Siedziba Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9a.
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Fragment protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej  
Górze, dotyczącego m.in. pozyskania budynku na siedzibę delegatury NIK, 6 czerwca 1950 r.
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na 5 lat kompetencji Izby, funkcjonowały 
w Zielonej Górze branżowe grupy tere-
nowe MKP: leśnictwa – 4 osoby, obrotu 
towarowego – 2 osoby, przemysłu tereno-
wego (później: i drobnej wytwórczości) 
– 2 osoby oraz zaledwie kilku kontrolerów 
z innych branż. Delegaturę, a następnie sie-
dzibę grup terenowych MKP, odwiedzali 
kontrolerzy z innych miast wojewódzkich, 
zwłaszcza z Poznania i Łodzi, kontrolują-
cy liczne w województwie zakłady prze-
mysłu maszynowego i lekkiego. Łącznie 
w pierwszych latach działania załoga li-
czyła od 12 do 15 osób, a pod koniec lat 
pięćdziesiątych sięgała już 20 osób.

W 1956 r. dotychczasowy budynek de-
legatury przekazano miastu na cele miesz-
kaniowe, a w dwóch kolejnych obiektach 
warunki pracy poprawiały się nieznacz-
nie. Nadal w jednym pokoju pracowało 
5-6 kontrolerów. Dopiero rok 2000 przy-
niósł zdecydowaną poprawę. Delegatura 
otrzymała w trwały zarząd część nieru-
chomości odkupionej przez Skarb Państwa 
od Banku Przemysłowo-Handlowego, 
o dużej powierzchni i w dobrej lokaliza-
cji. Na otwarcie nowej siedziby, którego 
w lutym 2001 r. dokonał prezes Najwyższej 
Izby Kontroli Janusz Wojciechowski, przy-
byli liczni parlamentarzyści, a wśród nich 
marszałek Sejmu Józef Zych i wicemar-
szałek Senatu Jolanta Danielak.

Starania o nowe lokum nie były łatwe. 
Wcześniej namawiano kierownictwo de-
legatury, aby przejąć któryś z obiektów 
opuszczonych przez armię radziecką. 
Obiekty te znajdowały się jednak dość 

4 Ibidem, s. 152.
5 Ibidem.

daleko od Zielonej Góry i z racji ich wcze-
śniejszego przeznaczenia istniało wiele 
utrudnień w ich zagospodarowaniu.

Jak wynika z relacji Jana Kubasiaka4, 
w latach 60. nastąpiła silna integracja za-
łogi, przede wszystkim w związku z wie-
loma wspólnie podejmowanymi czyna-
mi społecznymi, organizowaniem imprez 
kulturalnych i turystycznych. Pracownicy 
delegatury czynnie brali udział w wy-
jazdach rekreacyjnych oraz wyprawach 
do teatru, kina, na wystawy i do muze-
ów. Zorganizowano też zakładową zaba-
wę karnawałową, z szopką noworoczną 
z własnymi tekstami, mocno osadzonymi 
w realiach życia kontrolerskiego. Wspólne 
działania pozostawiały także trwały efekt, 
na przykład w postaci ok. 1 ha lasu sadzo-
nego co roku przez pracowników.

Jedna z anegdot opisana przez Jana 
Kubasiaka5, związana z działalnością de-
legatury w latach sześćdziesiątych, do-
tyczy kontroli Oddziału Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Zachodnich. Kierownik 
ekipy kontrolnej udał się na naradę po-
kontrolną z rękopisem wystąpienia po-
kontrolnego, do którego jego kolega wkleił 
dla żartu naklejkę z symbolem Q, czyli 
znakiem najwyższej jakości. Kończąc od-
czytywanie projektu wniosków pokon-
trolnych, kierownik ekipy kontrolnej do-
strzegł ów nieszczęsny znaczek i widząc, 
że prezes Towarzystwa (na co dzień pre-
zes sądu wojewódzkiego), zainteresowa-
ny wnioskami pokontrolnymi, co chwilę 
zagląda do rękopisu, starał się zakryć zna-
czek. Sakramentalne pytanie kierownika 
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ekipy kontrolnej, czy uczestnicy narady 
mają uwagi do przedstawionego materia-
łu, prezes Towarzystwa skwitował nastę-
pująco: „Cóż tu możemy dodać? Przecież 
wystąpienie pokontrolne ma znak najwyż-
szej jakości”.

Jako szczególnie traumatyczne w dzie-
jach delegatury Jan Kubasiak wspomina6 
zdarzenia, które miały miejsce w 1968 r. 
Jeden z pracowników, całkowicie niesa-
modzielny zawodowo i przez to zagrożony 
odejściem z pracy, napisał do centrali NIK 
i KW PZPR donos na dyrektora delegatury 
i współpracowników. W wyniku wielo-
miesięcznego dochodzenia, prowadzonego 
przez pracownika kontroli wewnętrznej 
NIK i przedstawiciela organu kontroli 
partyjnej, doszło do zwolnienia z pracy 
5 kontrolerów. W tym gronie znalazło się 
dwóch byłych członków Armii Krajowej, 
którzy nigdy nie taili swojej przynależności 
do tej formacji i jeden były członek NSZ. 
Zaskoczeniem było zwolnienie z pracy 
także osoby pełniącej społecznie funkcję 
I sekretarza zakładowej organizacji partyj-
nej w delegaturze. W mowie pożegnalnej 
ekipa śledcza nazwała delegaturę zielono-
górską siedliskiem reakcji, a sekretarzowi 
POP wytknęła brak czujności partyjnej.

Okres zmian ustrojowych
Zmiany ustrojowe w Polsce zapoczątko-
wane w 1989 r. miały istotne znaczenie 
dla funkcjonowania NIK. Reforma sa-
morządowa oraz przemiany gospodarcze, 
w tym prywatyzacja i wdrażanie gospo-
darki rynkowej, wymagały zrewidowania 

6 Ibidem, s. 152-153.
7 Ibidem, s. 154-155.

podstaw prawnych i zasad prowadzenia 
kontroli. W tym trudnym dla NIK czasie, 
w atmosferze krytyki Izby jako instytucji 
służącej poprzedniemu systemowi poli-
tycznemu, przedstawiciele delegatury 
postanowili czynnie włączyć się w prace 
nad reformą kontroli państwowej7. W cza-
sie gdy Obywatelski Klub Parlamentarny 
(OKP) pracował nad propozycjami zmian 
w uregulowaniach prawnych dotyczących 
NIK, Andrzej Borsuk doradca ekonomicz-
ny (w NIK od 1972 r. do czerwca 2003 r.), 
wspólnie z  Leszkiem Szydłowskim 
i Ta deuszem Ruczyńskim, napisali list 
do prof. Bronisława Geremka, wówczas 
przewodniczącego OKP. Przedstawili 
w nim istotne w ocenie zespołu nieprawi-
dłowości w dotychczasowej działalności 
Izby. Podali także przykłady działań za-
przeczających krzywdzącym, bezzasadnie 
uogólnianym opiniom o jej pracownikach. 
Ponadto sformułowali sugestie odnoszące 
się do funkcjonowania Izby w warunkach 
budowania systemu demokratycznego 
i gospodarki wolnorynkowej. Chociaż 
mieli nikłą nadzieję, że list zainteresuje 
OKP, zaabsorbowany innymi sprawami 
związanymi z reformowaniem państwa, 
odczuli wielką satysfakcję z otrzymania 
w czerwcu 1990 r. odpowiedzi od prof. 
Bronisława Geremka. Wynikało z niej, 
że list został przekazany do wykorzysta-
nia zespołowi przygotowującemu refor-
mę NIK.

Warto odnotować także korespondencję 
prowadzoną na początku lat dziewięć-
dziesiątych przez Leszka Szydłowskiego 
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(w NIK od 1972 r. do 2006 r.) z preze-
sem NIK Walerianem Pańką8. Do na-
pisania listu do nowo powołanego pre-
zesa NIK ośmieliło go to, że studio-
wał na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Wrocławskiego w tym samym okresie 
co W. Pańko, który już na V roku stu-
diów był asystentem profesora Andrzeja 
Stelmachowskiego. Stąd też L. Szydłowski 
zaliczenie z  prawa rolnego uzyskał 
od Waleriana Pańki. Korespondencja 
dotyczyła spraw Izby i potrzeby wpro-
wadzenia szerokich zmian.

 W listach z 15 czerwca 1991 r. i 31 lipca 
1991 r. prezes Walerian Pańko podziękował 

8 Ibidem, s. 155.

za życzenia oraz wsparcie i zrozumie-
nie ze strony „normalnych nikowców”, 
a  także wyraził nadzieję, że chociaż 
jest trudno, może uda się zrobić coś do-
brego.

Lata 1991–2002 przejdą do historii 
delegatury jako okres otwarcia na świat, 
przejawiającego się m.in. organizowaniem 
dla pracowników i ich rodzin licznych wy-
cieczek zagranicznych, aż do 11 krajów 
(Austrii, Danii, Szwecji, Finlandii, Czech, 
Słowacji, Grecji, Włoch, Francji, Belgii, 
Turcji). Łącznie było to 71 dni wspólnego 
urlopowania, a najdłużej trwały wycieczki 
do Włoch i Turcji – po 12 dni.
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Monte Cassino było jednym z punktów programu wspólnego wyjazdu do Włoch w roku 1995.
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W podróży do Włoch w programie 
była audiencja papieska, która okaza-
ła się podwójnie wielkim przeżyciem: 
po pierwsze z powodu poruszającego 
spotkania z Ojcem Świętym, a po drugie 
– pracownicy NIK z Zielonej Góry zo-
stali publicznie wymienieni jako grupa 
pielgrzymów obecna tego dnia na placu 
św. Piotra. Takiego powitania w Rzymie 
nikt się nie spodziewał.

Nowe pokolenie
Od początku lat dziewięćdziesiątych roz-
poczęła się w delegaturze wymiana poko-
leniowa. Do roku 2004 r. zatrudniono 
19 nowych kontrolerów, na ogólną liczbę 
28 pracujących w delegaturze. Wnieśli oni 
świeże spojrzenie na kontrolę, byli otwarci 
na nowe metody i techniki prowadzenia 

badań, sprawnie korzystali z instrumen-
tów informatycznego wsparcia kontroli. 
W ramach rozwijania kontaktów zagranicz-
nych i poznawania doświadczeń organów 
kontrolnych w innych krajach wyjeżdżali 
na zagraniczne praktyki i staże zawodo-
we. Na przykład: Zbysław Dobrowolski 
odbył w 1993 r. miesięczny staż w naj-
wyższym organie kontroli Wielkiej Bryta-
nii (NAO), a w 1998 r. ośmiomiesięcz-
ny staż w najwyższym organie kontroli 
USA (GAO); Michał Żyrnicki w 2002 r. 
przebywał na stażu w Służbie Audytu 
Wewnętrznego Komisji Europejskiej w Bru-
kseli; Mirosław Szewczuk na przełomie lat 
2004/2005 odbył pięciomiesięczny staż 
w Europejskim Trybunale Obrachunkowym 
w Luksemburgu; Nor bert Serafin w 2005 r. 
uczestniczył w warsztatach dotyczących 
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Beata Jakubowska (z lewej) i Natalia Kajzer z trofeami zdobytymi na turnieju tenisowym o Puchar Prezesa NIK.
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audytu jednostek sektora publicznego zor-
ganizowanych przez Głównego Kontrolera 
i Audytora Indii.

Wielu nowych pracowników podejmo-
wało ciekawe formy aktywności pozaza-
wodowej. Szczególnie warto podkreślić 
sukcesy sportowe Beaty Jakubowskiej 
i Natalii Kajzer, które trzykrotnie zaję-
ły dwa pierwsze miejsca w turnieju te-
nisowym o Puchar Prezesa NIK (w 2012 
i 2015 roku zwyciężyła Natalia, a w 2014 r. 
– Beata).

Dzielnie poczynali sobie także nasi 
piłkarze, trenujący pod okiem Dariusza 
Obierzyńskiego. Kilkakrotnie uczestni-
czyli w Halowym Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Prezesa NIK, a w 2012 roku ulegli 
przeciwnikom dopiero w finale turnieju.

Andrzej Misa brał udział w kilku ama-
torskich zawodach w kolarstwie szoso-
wym na dystansach od 90 do 150 km, 
w tym w Tour de Pologne dla amato-
rów. Ponadto regularnie jeździ w gó-
rach, m.in. wspólnie z kolegą z delegatu-
ry Norbertem Serafinem. Z rowerowe-
go siodełka podziwiali zarówno polskie 
Sudety, jak i alpejskie przełęcze.

Norbert Serafin nie ogranicza swojej 
aktywności do jazdy na rowerze. Odbył 
także wiele wypraw krajowych i zagra-
nicznych motocyklem, a dla ostudze-
nia emocji spowodowanych kontaktem 
z kierowcami samochodów, z sukcesem 
trenuje strzelectwo długodystansowe. 
Siedmiokrotnie startował w między-
narodowych zawodach LONGSHOT 
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Drużyna delegatury, stoją od lewej: Zbigniew Demski, Mariusz Kniat, Dariusz Obierzyński i Oskar 
Zadrejko; w środkowym rzędzie: Paweł Pawlak, Norbert Serafin, Andrzej Misa oraz Włodzimierz 
Stobrawa; na pierwszym planie Krzysztof Jodko.
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rozgrywanych na dystansach 300, 600 
oraz 800 m, z udziałem m.in. snajperów 
z wojskowych sił specjalnych Polski, USA 
i Francji, pięciokrotnie zajmując miejsce 
w pierwszej dziesiątce.

Do miłośników wypraw motocyklo-
wych, w tym ekstremalnych, wymaga-
jących motocykli typu enduro, należał 
także Oskar Zadrejko. Ma na swoim koncie 
m.in. podróże do Szwajcarii, Turcji, Gruzji 
oraz krajów byłej Jugosławii.

Zupełnie inne zainteresowania przeja-
wia Rajmund Aszkowski, który pasjonuje 
się małą grafiką, a od 35 lat zbiera eks-
librisy. Zgromadził tysiące prac twórców 
krajowych i zagranicznych. Nie wiadomo, 
jak duża jest jego kolekcja, gdyż od 30 lat 
już nie liczy posiadanych grafik. Z upły-
wem czasu ze zbieracza stał się świadomym 

kolekcjonerem o dużej wiedzy specjalistycz-
nej, mającym liczne kontakty z twórcami.

Utalentowanym fotografikiem jest 
Mariusz Mizerski. Fotografuje przyro-
dę, pejzaże, a także otaczający go mikro-
świat. Za swoje zdjęcia otrzymywał wy-
różnienia na konkursach fotograficznych. 
Na 60. dorocznej wystawie Gorzowskiego 
Towarzystwa Fotograficznego, obok nagro-
dzonego pejzażu, można było oglądać mię-
dzy innymi jego zdjęcie przedstawiające liść 
forsycji powiększony dwieście pięćdziesiąt 
razy. Dwukrotnie uczestniczył także w mię-
dzynarodowych konkursach mikrofotogra-
ficznych (Nikon Small World), na których 
wyróżniono wykonane przez niego zdjęcia.

Oryginalną aktywność przejawia Ania 
Huziej. Systematycznie piecze ciasta dla 
kolegów i koleżanek z delegatury. W swojej 
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Andrzej Misa (z prawej) i Norbert Serafin, pasjonaci kolarstwa szosowego i górskiego.
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pasji – ku powszechnemu zadowoleniu 
– jest wytrwała i kreatywna. Nawet je-
żeli prowadzi kontrole daleko od Zielonej 
Góry potrafi wcześnie rano przyjechać 
do delegatury i zostawić w sekretariacie 
kolejne wytwory swojego cukierniczego 
rękodzieła. Bezinteresownie!

Postacie z przeszłości
Pierwszym szefem Delegatury NIK w Zie-
lonej Górze, a następnie pełnomocni-
kiem ministra kontroli państwowej na 

województwo zielonogórskie, był Marian 
Benkowski. W początkowym okresie 
zmiany na tym stanowisku były częste. 
Do 1963 r. jednostką kierowało 5 osób. 
W listopadzie 1962 r. do Zielonej Góry 
przyjechał z delegatury wrocławskiej 
Józef Matyasik, który w czerwcu 1963 r. 
objął stanowisko dyrektora. Był żołnie-
rzem Września i przeszedł obóz jeniecki 
w Szwajcarii. Funkcję dyrektora pełnił 
przez 19 lat, do 1981 r., tj. do przejścia 
na emeryturę po 32 latach pracy w NIK. 
Jego następcą został Bolesław Konieczny, 
który pracę w Izbie rozpoczął w marcu 
1954 r. w Koszalinie, a od stycznia 1964 r. 
został wicedyrektorem w Zielonej Górze. 
Po 8 latach pełnienia funkcji dyrektora 
i 36 latach pracy w NIK w lipcu 1990 r. 
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Pasjonujący mikroświat w obiektywie Mariusza 
Mizerskiego.
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Ekslibris z bogatej kolekcji Rajmunda Aszkowskiego.
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przeszedł na emeryturę. Dyrektorzy o ro-
dowodzie inteligenckim i gruntownie 
wykształceni ukształtowali delegaturę, 
tj. wdrożyli standardy pracy oraz normy 
zachowań obowiązujące nie tylko w rela-
cjach zawodowych.

Z wyróżniających się postaci w de-
legaturze należy wymienić Edwarda 
Nowińskiego doradcę prawnego (w NIK 
od 1961 r. do 2001 r.). Był dla wszystkich 
autorytetem w sprawach kontroli, bardzo 
cenionym w kręgach prawniczych Izby.

Nietuzinkową postacią był Andrzej 
Borsuk doradca ekonomiczny (w NIK 
od 1972 r. do czerwca 2003 r.). Bardzo 
dobry kontroler i świetny analityk o lek-
kim piórze. Pan Andrzej, gdyby nie był 
prawnikiem i kontrolerem, z pewnością 
byłby świetnym nauczycielem polonistą. 
Wymagał od kontrolerów poprawności 
językowej wytwarzanych dokumentów 
i egzekwował to, co początkowo utrudnia-
ło niektórym kolegom współpracę z nim, 
ale później przynosiło im biegłość w po-
sługiwaniu się językiem ojczystym.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
doradca techniczny Adam Strączyński 
(w NIK w latach 1986–2016). To jeden 
z nielicznych, całkowicie samodzielnych 
kontrolerów nadzorujących i koordynu-
jących kontrole. Zawsze skoncentrowany 
na powierzonym mu zadaniu, wyjątko-
wo dokładny i rzetelny w pracy, podejmo-
wał najtrudniejsze wyzwania i realizował 
je bez zastrzeżeń. Był uważany za mistrza 
w zawodzie kontrolera i dobrego nauczycie-
la tego zawodu, wymagającego, ale sprawie-
dliwego, zawsze wychwytującego nawet 
najmniejszy błąd w materiałach z kontroli.

Do ciekawych osobowości wśród by-
łych, wieloletnich pracowników delegatury 

zaliczyć należy Bronisława Suzanowicza. 
Wydawał książki z wierszami dla dzieci 
oraz wspomnieniami o ludziach kultu-
ry spotykanych w okresie studenckim 
oraz o pracy w Wydziale Kultury Urzędu 
Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Na co-
roczne spotkania emerytów przychodził 
zawsze z nowymi wierszami, które pre-
zentował z pasją nawet w wieku 80 lat.

Artystycznymi uzdolnieniami wyka-
zał się Mirosław Kowalski (w NIK w la-
tach 1968–2000), spędzający dużo czasu 
przy palecie i malujący ulubione pejza-
że. Wśród  pracowników delegatury 
było także wielu doskonałych działkow-
ców, znawców pszczelarstwa i winorośli, 
jak np. Bolesław Konieczny, Jan Kozłowski, 
Czesław Liana i Henryk Chełmiński.

Dużo anegdot związanych z pracą w de-
legaturze wiąże się z jednym z kontrole-
rów starszego pokolenia, osobą barwną 
i nietuzinkową. Zasłynął on z nietypowego 
dla kontrolera środka lokomocji podczas 
kontroli organizacji letniego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży. Podróżował bo-
wiem do miejsc, w których zorganizowa-
no obozy i kolonie, prywatnym rowerem, 
z harcerskim proporczykiem na bagażniku 
i gitarą na plecach. Na uwagę dyrektora 
delegatury, że taki sposób podróżowania 
nie przystoi przedstawicielowi poważnej 
instytucji, wyjaśnił, że nie ma lepszego do-
jazdu do kontrolowanych jednostek, zlo-
kalizowanych w miejscach, gdzie nie do-
ciera transport publiczny. Natomiast pro-
porczyk i gitara to elementy maskujące, 
wspomagające efekt zaskoczenia. Do hi-
storii delegatury przeszła jego najdłuższa 
podróż służbowa rowerem – z Zielonej 
Góry do Jeleniej Góry, tj. ok. 140 km 
w jedną stronę.
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Kontroler ten początkowo był niechęt-
ny wprowadzaniu komputerów do pracy 
kontrolerskiej, ale po burzliwym okresie 
zaprzyjaźniania się z tym urządzeniem 
został jego entuzjastą. Jednak do końca 
swojej aktywności zawodowej nie zawra-
cał sobie nadmiernie głowy spacjami, aka-
pitami czy też zasadami formatowania 
tekstu. W konsekwencji weryfikowanie 
opracowanych przez niego materiałów 
pokontrolnych wymagało ze strony osób 
nadzorujących wiele pracy nad uporząd-
kowaniem tekstu, zanim można było przy-
stąpić do jego merytorycznej analizy. I tak 
protokół z kontroli jednej ze szkół był ko-
rygowany przez kilka dni, żeby poprawić 
pisownię wyrazów, ułożyć z nich poprawne 
zdania, a te połączyć w logiczne akapity. 
Kontroler pozytywnie ocenił efekt pracy 
wykonanej przez nadzorującego i pochwalił 
go nawet u dyrektora delegatury, zastrze-
gając równocześnie, że wszystkie następne 
kontrole też chce prowadzić pod nadzo-
rem tej osoby. Po przeczytaniu i zaakcep-
towaniu poprawionej wersji materiałów 
z kontroli wydrukował jednak przez po-
myłkę pierwotną, autorską wersję proto-
kołu kontroli i przedłożył do podpisania 
dyrektorce szkoły.

Spośród pracowników administra-
cyjnych wspomnieć trzeba dwie panie, 
tj. Gabrielę Malewską (w NIK od 1961 
do 1993 r.) i Danutę Pietrowską (w NIK 
od 1963 r. do 1998 r.), które prowadzi-
ły sekretariat. Pierwsza była społecznym 
korektorem wszystkich pism wytwarza-
nych w delegaturze, a zwłaszcza wystąpień 

9 Ibidem, s. 154.
10 Tryb�i�koszty�zaopatrzenia�elektrociepłowni�w�węgiel, I/95/001.

pokontrolnych. Często dyrektor Józef  
Matyasik po otrzymaniu materiałów 
z kontroli nieco żartobliwie pytał: „Pani 
Gabrysiu, czy to się do czegoś nadaje?”9.

Skromna i pracowita pani Gabrysia za-
pisała się w historii delegatury jako spraw-
czyni krótkiego, na szczęście niegroźnego 
w skutkach spięcia w relacjach z władzami 
politycznymi województwa. Na podstawie 
dokonanych przez nią wyliczeń dyrektor 
J. Matyasik na spotkaniu w KW PZPR, 
na którym oceniano pracę delegatury, 
podał, że wskaźnik upartyjnienia delega-
tury wynosi 80%. Tymczasem faktycznie 
wskaźnik ten był znacznie niższy, co to-
warzysze z KW PZPR skrzętnie wyliczy-
li. Na szczęście wytknęli dyrektorowi 
J. Matyasikowi tylko to, że nie umie liczyć 
procentów, chociaż zbyt niskie upartyjnie-
nie mogło być powodem negatywnej oceny 
polityki kadrowej prowadzonej w jednost-
ce i spowodować poważniejsze konsekwen-
cje dla jej kierownictwa. Z czasem pojawiła 
się opinia, że to nie była zwykła pomyłka 
pani Gabrysi, tylko wyraz jej troski o ocenę 
pracy delegatury w oczach jej politycznych 
zwierzchników. Legenda ta przysporzyła 
jej jeszcze więcej sympatii.

Wybrane kontrole
Afera węglowa

Jedną z ważniejszych kontroli przepro-
wadzonych przez delegaturę po  roz-
poczęciu przemian demokratycznych 
w Polsce była kontrola zaopatrzenia w wę-
giel Zespołu Elektrociepłowni Poznań-
skich S.A. w Poznaniu10. Została podjęta 
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w 1995 r. na skutek sygnałów o nieprawi-
dłowościach w dystrybucji węgla po wej-
ściu na rynek prywatnych pośredników.

Zespół Elektrociepłowni Poznań-
s kich  S.A. od  października 1993  r. 
do maja 1995 r. zakupił na potrzeby 
produkcji energii elektrycznej i ciepła 
462,6 tys. ton węgla, w tym 41,1% przez 
pośredników. Spośród firm pośredniczą-
cych 14,1% dostaw zrealizowała prywatna 
spółka Interhurtpol Export Import Han del 
sp. z o.o. z Zielonej Góry. Kontrola wyka-
zała, że spółka ta kupowała w kopalniach 
węgiel gorszy jakościowo po niższej cenie 
i sprzedawała go elektrociepłowni jako wę-
giel o wyższych parametrach za znacznie 
wyższą cenę. Różnica pomiędzy ceną za-
płaconą przez elektrociepłownię spółce, 
a ceną zbytu tego samego węgla w kopal-
niach wynosiła 2,7 mln zł.

Taka praktyka była możliwa na skutek 
wadliwego sposobu pobierania w elektro-
ciepłowni prób do badań i nierzetelnego 
oznaczania jakości surowca. Ujawniono, 
że nie z każdego transportu i asortymentu 
zakupionego węgla pobierane były próby, 
pracownicy badający jego jakość nie posia-
dali niezbędnych kwalifikacji, a niektórzy 
nie znali nawet obowiązujących norm.

W ok. 90% przypadków transporty 
węgla odbierano od PKP bez listów prze-
wozowych informujących o rodzaju ła-
dunku, tonażu i numerach wagonów za-
wierających poszczególne składniki do-
stawy. Ponadto występowały przypadki 
rozładunku węgla przed jego zbadaniem.

Kontrola ujawniła mechanizmy oszu-
stwa, które – ze względu na skalę wy-
stępowania i straty budżetu państwa li-
czone w miliardach złotych – nazwano 
później aferą węglową. Pozwoliła także 

na wypracowanie metodyki badania po-
mocnej w wykrywaniu tego typu oszustw.

Sprzedaż gruntów komunalnych

W związku z wnioskiem posła na Sejm RP 
z okręgu poznańskiego delegatura na prze-
łomie lat 2003/2004 przeprowadziła kon-
trolę sprzedaży przez Poznań gruntów ko-
munalnych, na których wybudowano cen-
trum handlowe „Stary Browar”. Kontrola 
wykazała, że grunty zostały sprzedane 
za cenę niższą od ich wartości, a powsta-
łą szkodę oszacowano na ok. 9,6 mln zł. 
Według miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego sprzedane nie-
ruchomości znajdowały się na obszarze 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkal-
no-usługową i usługową ogólnomiejską. 
Natomiast w operacie szacunkowym, 
przyjętym przez miasto bez zastrzeżeń, 
dokonano ich wyceny jako gruntów par-
kowych, obniżając w ten sposób prawie 
o połowę cenę wywoławczą zbywanej nie-
ruchomości. Jednocześnie podano do pu-
blicznej wiadomości nierzetelne informacje 
o niej, w tym o ograniczeniach w sposobie 
jej zagospodarowania oraz bezpodstaw-
nie zobowiązano potencjalnego nabywcę 
do ustanowienia służebności drogi koniecz-
nej na rzecz właściciela sąsiadujących dzia-
łek, tj. spółki Fortis. W rezultacie oferta 
sprzedaży działek była korzystna jedynie 
dla tej spółki.

Działki sprzedano właścicielce spół-
ki Fortis oraz jej małżonkowi jako teren 
parkowy za kwotę 6 mln zł, podczas 
gdy ich wartość jako terenu inwestycyj-
nego oszacowano na 15,6 mln zł. Pomimo 
zgłaszanych prezydentowi Poznania wątpli-
wości dotyczących wyceny ww. nierucho-
mości, nie wstrzymał on przetargu w celu 
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sprawdzenia prawidłowości zastosowa-
nych procedur i podjął decyzję o sprze-
daży gruntów.

W ocenie NIK treść planu zagospo-
darowania przestrzennego upoważnia-
ła do oszacowania i sprzedaży działek 
jedynie jako terenów inwestycyjnych. 
W przypadku zaś zaplanowania tego terenu 
jako parku, należało stworzyć gwarancję 
takiego właśnie sposobu jego zagospoda-
rowania przez nabywcę, bądź też, jeżeli 
nie znaleziono by możliwości ustanowienia 
takiego ograniczenia, należało odstąpić 
od sprzedaży do czasu uchwalenia nowe-
go miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Delegatura skierowała do prokuratury 
zawiadomienie o popełnieniu przez pre-
zydenta Poznania przestępstwa niegospo-
darności. W marcu 2008 r. Sąd Okręgowy 
w Poznaniu skazał prezydenta na rok i czte-
ry miesiące więzienia w zawieszeniu na trzy 
lata. Został też ukarany grzywną i 4-letnim 
zakazem zajmowania stanowisk związa-
nych z zarządzaniem mieniem komunal-
nym. W wyniku wniesionego odwołania 
Sąd Apelacyjny uchylił ww. wyrok i skie-
rował sprawę do ponownego rozpoznania. 
Proces został wznowiony w czerwcu 2009 r. 
i po przedłużającym się postępowaniu za-
kończył się w czerwcu 2013 r. wyrokiem 
uniewinniającym, wydanym 9 lat po za-
kończeniu kontroli NIK. W uzasadnieniu 
wyroku sąd wyeksponował korzyści uzy-
skane przez miasto w wyniku wybudo-
wania na sprzedanym gruncie centrum 

11 Nabór�pracowników�na�stanowiska�urzędnicze�w�jednostkach�samorządu�terytorialnego�województwa�lubu-
skiego, P/08/166.

12 Nabór�pracowników�na�stanowiska�urzędnicze�w�jednostkach�samorządu�terytorialnego, P/09/190.

handlowego „Stary Browar”, marginali-
zując straty powstałe na skutek sposobu 
sprzedaży gruntów pod tę inwestycję, 
co było przedmiotem zawiadomienia skie-
rowanego przez NIK do organów ścigania.

Nabór urzędników w samorządach

W odpowiedzi na dostrzeżone nieprawi-
dłowości przy zatrudnianiu pracowni-
ków w urzędach delegatura jako pierwsza 
w kraju zgłosiła do planu pracy NIK kon-
trolę naboru pracowników na stanowiska 
urzędnicze w jednostkach samorządu tery-
torialnego (JST). W 2008 r. przeprowadziła 
taką kontrolę w 11 samorządach na terenie 
województwa lubuskiego11, a w 2009 r. 
była koordynatorem kontroli ogólnopol-
skiej, przeprowadzonej w 45 jednostkach 
samorządu terytorialnego na terenie 8 wo-
jewództw12. Kontrole te wykazały, że spo-
sób przeprowadzania naborów nie stwarzał 
równych szans wszystkim ubiegającym się 
o zatrudnienie w administracji samorządo-
wej i nie gwarantował wyboru najlepszych 
kandydatów. Ujawnione nieprawidłowości 
polegały głównie na:

 • ignorowaniu ustawowego obowiązku ob-
sadzania stanowisk urzędniczych w dro-
dze otwartego i konkurencyjnego naboru; 

 • obchodzeniu przepisów nakładających 
obowiązek stosowania konkurencyjnej pro-
cedury naboru; polegało to na zatrudnia-
niu na podstawie umów cywilnoprawnych 
w warunkach, w których powinien zostać 
nawiązany stosunek pracy oraz zwlekaniu 
z przeprowadzeniem naboru;
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Fot. Krzysztof JodkoZałoga zielonogórskiej delegatury, pierwszy z prawej p.o. dyrektora Włodzimierz Stobrawa.
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 • stwarzaniu pozorów stosowania otwar-
tego i konkurencyjnego naboru, a w rze-
czywistości sterowaniu przebiegiem kon-
kursów, by zwiększyć szanse konkretnych 
kandydatów; odbywało się to przez ustala-
nie kryteriów nieadekwatnych do zadań re-
alizowanych na obsadzanych stanowiskach, 
za to odpowiadających kwalifikacjom pre-
ferowanych osób, a także wybiórcze sto-
sowanie przyjętych zasad oraz nierówne 
traktowanie kandydatów.

Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad 
naboru na stanowiska urzędnicze uzasad-
niane było nieracjonalnością narzuconych 
procedur, traktowanych jako wymóg for-
malny, uciążliwy i utrudniający zatrudnia-
nie według woli pracodawcy. Przyczyną 
naruszania procedur było także niewła-
ściwe przygotowanie naboru, w tym po-
spieszny i nieprzemyślany opis pożądanych 
cech i umiejętności, często eliminujący 
dobrych kandydatów.

Po pierwszej kontroli ustawodawca 
usankcjonował praktykę tzw. naboru we-
wnętrznego, tj. zaakceptował możliwość 
obsadzania wolnych stanowisk osobami już 
zatrudnionymi w urzędzie, bez potrzeby 
wszczynania procedury otwartego i konku-
rencyjnego naboru. Wprowadził także ła-
godniejsze kryteria stażowe wobec osób 
kandydujących na stanowiska urzędnicze. 
Rozwiązania te delegatura oceniała jako ra-
cjonalne, gdyż umożliwiały elastyczne za-
rządzanie kadrami.

Po drugiej kontroli delegatura wnio-
skowała o doprecyzowanie art. 12 ust. 1 

13 Nabór�pracowników�na�stanowiska�urzędnicze�w�jednostkach�samorządu�terytorialnego, I/95/001.
14 Wykonywanie przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną zadań określonych w ustawie – Prawo farma-

ceutyczne, P/15/109.

ustawy o pracownikach samorządowych, 
definiującego pojęcie wolnego stanowi-
ska urzędniczego na tyle nieprecyzyjnie, 
że możliwe było awansowanie na to sta-
nowisko pracowników samorządowych 
innych niż urzędnicy, bez zastosowania 
procedury otwartego i konkurencyjne-
go naboru. Postulowana zmiana została 
uchwalona, a kontrola sprawdzająca wy-
kazała13, że w porównaniu z sytuacją w po-
przednich latach, obecnie nastąpiła znacz-
na poprawa w przestrzeganiu ustawowych 
i wewnętrznych procedur naboru.

Nadzór nad produktami leczniczymi

Powiększająca się niedostępność na pol-
skim rynku niektórych leków była przy-
czyną podjęcia przez delegaturę w 2015 r. 
kontroli nadzoru Państwowej Inspekcji 
Farmaceutycznej nad obrotem produk-
tami leczniczymi14. Utrudniony dostęp 
do leków spowodowany był tym, że ap-
teki zamiast sprzedawać leki pacjentom, 
odsprzedawały je hurtowniom farma-
ceutycznym, które następnie wywoziły 
je do krajów, gdzie ten sam specyfik miał 
wyższą cenę. W proceder nielegalnego 
obrotu farmaceutykami zaangażowane 
były także niektóre placówki lecznicze. 
Kupowały w aptekach nadmierne w sto-
sunku do potrzeb ilości leków refundowa-
nych, a następnie odsprzedawały je hur-
towniom farmaceutycznym.

Taka praktyka, nazywana odwróco-
nym łańcuchem dystrybucji, była możli-
wa na skutek niewystarczającego nadzoru 
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inspekcji farmaceutycznej nad obrotem 
produktami leczniczymi, głównie z po-
wodu braku odpowiednich narzędzi i nie-
wystarczającej obsady kadrowej. Źródłem 
kłopotów z pozyskiwaniem pracowników 
była niekorzystna relacja między wyso-
kimi wymaganiami stawianymi kandy-
datom na inspektora farmaceutycznego, 
a oferowanymi warunkami zatrudnienia. 
W konsekwencji, poszczególne placówki 
były kontrolowane rzadko i niesystema-
tycznie, w skrajnych przypadkach nawet 
raz na siedem lat.

O przypadkach nielegalnej dystrybu-
cji leków inspekcja farmaceutyczna in-
formowała prokuraturę, kierując w la-
tach 2012–2015 łącznie 40 zawiadomień 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
Organy ścigania nie przekazywały jednak 
informacji zwrotnej o wynikach prowa-
dzonych postępowań. Do Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego najczęściej 
wpływały jedynie postanowienia o umo-
rzeniu dochodzenia.

Pomimo licznych sygnałów o braku 
bądź utrudnionym dostępie do leków 
refundowanych Ministerstwo Zdrowia 
opieszale prowadziło prace zmierzające 
do zwiększenia nadzoru nad dystrybucją 
leków. Dopiero w lipcu 2015 r. wprowa-
dzono ustawowe mechanizmy przeciw-
działające niekontrolowanemu wywozowi 
leków za granicę. Znowelizowane przepisy 
ustawy – Prawo farmaceutyczne nałożyły 
na uczestników łańcucha dystrybucji obo-
wiązek regularnego raportowania stanów 
magazynowych oraz wielkości sprzedaży 
leków. Nakazały zgłaszanie inspekcji far-
maceutycznej zamiaru wywozu za grani-
cę produktów leczniczych zagrożonych 
brakiem dostępności oraz uzasadnianie 

odmowy realizacji zapotrzebowania 
na leki, a także zakazały zbywania pro-
duktów leczniczych z apteki ogólnodostęp-
nej lub punktu aptecznego do hurtowni 
farmaceutycznej, innej apteki lub punktu 
aptecznego.

Wprowadzenie nowych przepisów spo-
wodowało, że GIF został zasypany wnio-
skami o zgodę na wywóz leków za granicę. 
Do 8 października 2015 r. wydał 1252 de-
cyzje sprzeciwiające się wywozowi lub zby-
ciu leków refundowanych poza terytorium 
Polski. W tym samym czasie wpłynęło 
również 1645 wniosków o udzielenie in-
formacji publicznej oraz 1074 wnioski 
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wpłynęła 
też ogromna liczba odmów realizacji za-
mówień na leki z listy deficytowych: 
ponad 174 tysiące za pomocą formularza 
elektronicznego GIF, blisko 400 tysięcy 
mailowo oraz 210 w formie pisemnej.

Inspekcja farmaceutyczna w znikomym 
stopniu obejmowała nadzorem placówki 
pozaapteczne, takie jak sklepy lub stacje 
benzynowe, oferujące produkty leczni-
cze bez recepty. Ponieważ nie mają one 
obowiązku zgłaszania ani uzyskiwania ze-
zwoleń na sprzedaż farmaceutyków, in-
spekcja nie miała na ogół informacji, czy 
sprzedawane w tych placówkach produkty 
lecznicze są prawidłowo zabezpieczone 
i przechowywane. Ponadto nieskutecznie 
przeciwdziałała naruszaniu przepisów an-
tykoncentracyjnych. W wyniku rozrostu 
sieci aptek przekraczany był dopuszczal-
ny limit aptek prowadzonych na terenie 
województwa przez jednego przedsię-
biorcę lub podmioty przez niego kontro-
lowane. Mimo że naruszenie zakazu an-
tykoncentracyjnego stanowi przesłankę 
do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie 
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aptek, inspekcja farmaceutyczna działała 
w tej sprawie niejednolicie.

Wnioski pokontrolne zaproponowane 
przez delegaturę zmierzały do dalszej po-
prawy skuteczności i efektywności nadzo-
ru nad rynkiem farmaceutycznym.

Dyrekcja
Warto odnotować, że w 2004 roku prezes 
NIK Mirosław Sekuła mianował na sta-
nowisko dyrektora delegatury Romana 
Furtaka, który był pierwszym w NIK 
dyrektorem wybranym w postępowa-
niu konkursowym. Zastąpił Wacława 
Chełmeckiego, kierującego wcześniej 
jednostką przez 14 lat. Po przejściu Ro-
ma na Furtaka w 2011 r. na stanowisko dy-
rektora Departamentu Metodyki Kon-
troli i Rozwoju Zawodowego w centrali 
NIK, kierowanie delegaturą, z przerwą 
w okresie niepełnej kadencji Zbysława 
Do bro wolskiego, przejął Włodzimierz 

Stobrawa, wieloletni wicedyrektor de-
legatury. Delegatura stanowi też źródło 
kadr dla innych jednostek organizacyjnych 
NIK, na przykład doradca prawny Andrzej 
Aleksandrowicz w 2013 r. wygrał konkurs 
na stanowisko dyrektora Delegatury NIK 
w Poznaniu i do dzisiaj z powodzeniem 
pełni tę funkcję.

Niezależnie od okresowych zawirowań 
organizacyjnych pracownicy delegatury 
ciągle „robią swoje” prowadząc kontro-
le na terenie województwa lubuskiego, 
a także w instytucjach i organach central-
nych oraz jednostkach działających w róż-
nych regionach kraju, w zależności od po-
trzeb i otrzymywanych zleceń. Czy tak 
będzie przez kolejne 100 lat? Czas pokaże.

ROMAN FURTAK
Delegatura NIK w Zielonej Górze


