
Delegatura NIK w Szczecinie
Organy kontroli zaczęły funkcjonować w Szczecinie po II wojnie światowej, wkrótce 
po objęciu miasta przez polską administrację. Z tego powodu są one ważnym ele-
mentem powojennej historii regionu, dodajmy, części Polski, która posiada swoją 
specyfikę polegającą na budowie organów władzy publicznej i ich kadr niemal 
od samego początku. Proces ten trwa już ponad siedemdziesiąt lat, a przełom 
1989 r. spowodował fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu delegatury. Artykuł 
koncentruje się na najważniejszych przekształceniach, a także głównych polach 
działalności Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie w realiach pań-
stwa prawa.
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Nad Odrą i Bałtykiem 
– NIK w mieście Gryfa
JAROSŁAW STANISZEWSKI, MARCIN STEFANIAK

Działalność Najwyższej Izby Kontroli 
w byłym województwie szczecińskim 
nie doczekała się dotąd obszernego 
opracowania historycznego. Do tej pory 
ukazały się dwa artykuły, które porusza-
ły tę problematykę. Pierwszy ‒ autor-
stwa Ryszarda Techmana, który napisał 
szkic poświęcony zasobom archiwalnym 
wytworzonym przez delegaturę1; drugi 
‒ przygotowany przez pracowników 
De legatury NIK w Szczecinie przybli-
żał, głównie na podstawie relacji, waż-
niejsze wydarzenia z działalności Izby 
w Szczecinie2. Autorzy publikacji na temat 
powojennej historii regionu nie korzystali 
z dokumentów wytworzonych przez NIK. 
Tymczasem w Archiwum Państwowym 
w Szczecinie jest obecnie udostępnionych 

1 R. Techman: Akta�Najwyższej�Izby�Kontroli�–�Delegatury�w�Szczecinie�z�lat�1945–1958,[w:] „Informator  
Archiwalny”, red. Z. Chmielewski, Szczecin 1982, s. 53-69.

2 Ż. Bołtromiuk-Nowak, T. Wołos: Z�archiwów�i�wspomnień�pracowników,[w:] „Kontrola Państwowa”, nr 3/2005, 
s. 118-142.

3 Autorem części historycznej – od powstania delegatury do uchwalenia ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli 
z 1994 r. jest dr Marcin Stefaniak; część współczesną przygotował Jarosław Staniszewski.

około 12 tys. tego typu jednostek archi-
walnych, które stanowią interesujące 
źródło do prowadzenia badań historii 
Pomorza Zachodniego.  

Przygotowując artykuł autor3 korzystał 
głównie z dokumentów wytworzonych 
przez NIK. Jego celem było przedstawie-
nie rozwoju organizacyjnego i kadrowego 
szczecińskiej delegatury oraz jej miejsca 
w aparacie administracyjnym wojewódz-
twa. Równie istotne było ukazanie rela-
cji na poziomie regionu pomiędzy NIK 
a PZPR, które są kluczem do zrozumienia 
roli jaką odgrywała Izba w okresie PRL. 
Przełom 1989 r. spowodował fundamen-
talne zmiany w funkcjonowaniu delega-
tury. W artykule zostały ukazane związa-
ne z tym najważniejsze przekształcenia, 
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a także główne pola działalności delegatury 
w realiach państwa prawa.

Tworzenie struktur kontroli
Struktury aparatu kontroli powstały 
w Szczecinie równolegle z tworzeniem 
się pozostałych organów państwa na Po-
morzu Zachodnim. Proces ten napoty-
kał trudności podobnie jak w innych in-
stytucjach. Z pewnością główną z nich 
była próba tworzenia urzędu w okresie 
zasiedlania tego obszaru przez ludność 
polską oraz związany z tym brak wykwa-
lifikowanych kadr urzędniczych i nara-
stająca walka polityczna, której efektem 
było ukształtowanie się dyktatury komuni-
stycznej w Polsce. Wszystkie te elementy 
odcisnęły piętno na genezie struktur NIK 
w Szczecinie.

Trudno jednoznacznie określić datę 
utworzenia struktur kontroli państwowej 
w mieście. W trakcie przeprowadzonej 
kwerendy autor nie odnalazł dokumentu 
powołującego Delegaturę Biura Kontroli 
przy KRN w Szczecinie. Jednak biorąc 
pod uwagę datę powołania pierwszego 
szefa delegatury oraz raporty z kontroli 
przeprowadzonych przez tutejszych kon-
trolerów należy przyjąć, że formalnie de-
legatura powstała na przełomie czerwca 
i lipca 1946 r. Prawie roczne opóźnienie 
w stosunku do czasu objęcia tych terenów 
przez administrację państwa polskiego wy-
daje się zasadne, bowiem dopiero wtedy 
powstała możliwość działalności meryto-
rycznej, czyli prowadzenia kontroli.

Pierwszym szefem Delegatury Biura 
Kon troli przy KRN w Szczecinie został 
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Siedziba Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie od stycznia 1997 r. mieści się na I piętrze 
lewego skrzydła budynku Urzędu Miejskiego w Szczecinie przy ul. Jacka Odrowąża 1.
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Józef Za mościk, który pełnił tę funk-
cję od 1 lipca 1946 r. do 31 października 
1948 r.4 Jego działalność na tym stanowi-
sku była kluczowa, bowiem odcisnęła pięt-
no na późniejszym funkcjonowaniu struk-
tur kontroli w regionie. W tym okresie zo-
stał utworzony zespół, który z niewielkimi 
fluktuacjami istniał przez następne kilka 
lat. Dostępna dokumentacja archiwalna i li-
teratura pozwala odtworzyć skład osobowy 
delegatury z końcowe go okresu działalności 
J. Zamościka w Szcze cinie. Zatrudniano 
w niej szesnaście osób5. Pracownicy de le-
ga tury prawdopodobnie w okresie orga-
nizacyjnym pracowali w gmachu Urzędu 
Woje wódzkiego przy ul. Wały Chrobrego, 
następnie przeniesiono ich do wilii usytu-
owanej przy ul. Piotra Skargi 15, w której 
siedziba dele gatury mieściła się do paź-
dziernika 1956 r.

Józef Zamościk był nie tylko jej pierw-
szym szefem, ale także osobą z najwięk-
szym potencjałem zarówno meryto-
rycznym, jak i posiadanych kontaktów 
politycznych. Dowodzi tego jego póź-
niejszy awans na stanowisko dyrektora 
Departamentu Kontroli i Inspekcji Rady 
Państwa. Z Za mościkiem liczono się w re-
gionie. Ciekawą ocenę szefa delegatury 
zawarł pierwszy powojenny prezydent 
Szczecina Piotr Za remba, zamieszczając 

4 Archiwum NIK, akta osobowe Józefa Zamościka. Po zakończeniu pełnienia funkcji szefa Delegatury Biura 
Kontroli J. Zamościk rozpoczął pracę w Kancelarii Rady Państwa na stanowisku dyrektora Departamentu 
Kontroli i Inspekcji.

5 Archiwum Państwowe w Szczecinie (AP Szczecin), Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 3257, k. 5. Skład 
osobowy z 6.2.1948. Ż. Bołtromiuk-Nowak i Tomasz Wołos zamieścili informację, że pierwsza obsada kon-
trolerska w Delegaturze składała się z 5 osób. [w:]: Ż. Bołtromiuk-Nowak, T. Wołos, op.cit., s. 120.

6 P. Zaremba: Wspomnienia�Prezydenta�Szczecina�1945–1950, Poznań 1980, s. 724-725. Do tych wspomnień 
należy podchodzić krytycznie. Szczególnie, że zostały opublikowane ponad dwadzieścia pięć lat po opisy-
wanych wydarzeniach. W przypadku Józefa Zamościka nie bez znaczenia było to, że Piotr Zaremba cenił 
i zabiegał o podtrzymywanie kontaktów doceniając jego wpływy i kontakty w stolicy. 

ją we wspomnieniach. Jest to także spoj-
rzenie na pracę jednostki. Zaremba w na-
stępujący sposób wspominał Zamościka: 
„[…] trzeba było wzmocnić kontakt 
z miejscowymi organami Najwyższej 
Izby Kontroli, którym przewodniczył 
magister Zamościk. Olbrzymia jego po-
stać wypełniała bez reszty szeroki klu-
bowy fotel w czasie częstych jego wizyt 
w moim gabinecie – szczerze lubiłem od-
wiedziny tego prawdziwie mądrego czło-
wieka, świetnego psychologa, który miał 
nie tylko wyśledzić i ostro ukarać win-
nych, ale potrafił również ochronić nie-
winnych przed nieuzasadnionymi atakami 
własnych inspektorów. Zamościk objąwszy 
wyższe stanowisko przy Radzie Państwa, 
nie zapomniał o Szczecinie, wiele robiąc 
dla oczyszczania powoli zaciemniającej 
się miejscowej atmosfery”6.

Józef Zamościk wydał 16  listopada 
1946 r. „Tymczasowy Regulamin Pracy 
dla Inspektorów Delegatury Szczecińskiej 
K.P.”, który jest interesującym dokumen-
tem opisującym tworzenie się zespołu 
w Szczecinie oraz stosowane wówczas 
procedury kontroli. Regulamin określał 
szczegółowo wszystkie istotne elementy 
pracy kontrolera: wskazanie celów kontroli, 
przygotowania do niej oraz sposoby spo-
rządzania protokołów. Kontrolerzy mieli 
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Tymczasowy Regulamin pracy dla inspektorów delegatury szczecińskiej wydany w listopadzie 1946 r.
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przeprowadzać kontrolę w celu badania 
zgodności z prawem, gospodarności spo-
łecznej i politycznej oraz zgodności z za-
sadniczą linią działalności Krajowej Rady 
Narodowej. Zostali także zobligowani 
do współpracy z komisjami kontroli spo-
łecznej szczebla powiatowego oraz woje-
wódzkiego. Wnioski wyciągane w trakcie 
kontroli powinny być „stanowcze i bezkom-
promisowe”. Regulamin opisywał zasady 
dyscypliny pracy, z których możemy się 
dowiedzieć, m.in. że kontrolerzy mieli obo-
wiązek spędzania w miesiącu dwudziestu 
dni na kontrolach, pozostałe (obowiązy-
wał wówczas sześciodniowy tydzień pracy) 
przeznaczać na opracowywanie materiału 
kontrolnego, czyli przygotowywanie spra-
wozdania i wystąpienia. Jak można zauwa-
żyć, działalność instytucji była od samego 
początku nacechowana silnym akcentem 
politycznym7. 

Po odejściu Józefa Zamościka do pra cy 
w Radzie Państwa obowiązki szefa de le-
gatury przez prawie rok pełnił Mau rycy 
Lewandowski8. Po nim funkcję tę powie-
rzono Bolesławowi Wilkowi9, który spra-
wował ją do 1953 r. Ten okres w życiu 

7 AP Szczecin, Delegatura NIK, sygn. 3257, k. 11-15. Tymczasowy�Regulamin�Pracy�Inspektorów�Delegatury�
Szczecińskiej�KP. 

8 Maurycy Lewandowski – przed podjęciem pracy w organach kontroli pracował jako sprzedawca; od 30.12.1944 r. 
zatrudniony w Biurze Kontroli przy KRN Delegatura w Lublinie; następnie w Biurze Kontroli przy KRN 
w Warszawie; potem w Biurze Kontroli przy KRN Delegatura w Łodzi; Biurze Kontroli przy KRN Delegatu-
ra Morska w Gdańsku oraz w Biurze Kontroli przy Radzie Państwa Delegatura w Szczecinie; od 30.9.1948 
do 31.5.1949 r. p.o. szefa Delegatury w Szczecinie Biura Kontroli przy Radzie Państwa; od czerwca 1949 r. 
pracował na stanowisku starszego inspektora w Delegaturze NIK w Gdańsku; od września 1961 r. zatrud-
niony w Zjednoczeniu Przemysłu Wyrobów Metalowych, gdzie objął stanowisko dyrektora Gdańskiej Fabryki 
Opakowań Blaszanych w Gdańsku.

9 Bolesław Wilk – przed rozpoczęciem pracy w organach kontroli studiował na Uniwersytecie Warszawskim 
oraz pracował jako buchalter w Piekarni F. Karnowski i J. Szczepański; zatrudniony w Biurze Kontroli przy KRN 
od września1946 r.; od 5 listopada 1950 r. – do 31 sierpnia1953 r. p.o. szefa Delegatury NIK w Szczecinie; 
zwolniony na podstawie Dekretu o Tymczasowym Unormowaniu Stosunku Służbowego Funkcjonariuszy 
Państwowych z 14.5.1946.

delegatury można określić jako burzliwy, 
w którym dało się zauważyć różne zjawi-
ska związane z funkcjonowaniem mło-
dego zespołu, takie jak: ewidentne braki 
w warsztacie, problemy z zachowaniem 
dyscypliny w pracy, czy też silny konflikt 
personalny, który ostatecznie doprowadził 
do zwolnienia szefa jednostki.

Okres kierowania przez niego delegatu-
rą przypada na czas umacniania się rzą-
dów komunistycznych w Polsce i związa-
ne z tym działania zmierzające do szyb-
kiej zmiany zarówno struktur państwa, 
jak i społeczeństwa na wzór sowiecki. 
Przejawem tego była polityka kadrowa 
polegająca na usuwaniu przedwojennych 
urzędników i zastępowaniu ich nowymi, 
niekoniecznie merytorycznymi, pracow-
nikami wiernymi partii. Taka praktyka nie 
ominęła także Delegatury NIK w Szcze-
cinie. Przykładem może być proces re-
krutacji, który został przeprowadzony 
30 września 1951 r. Kandydaci, którzy 
złożyli aplikację musieli spełniać nastę-
pujące kryteria: wiek od 20 do 40 lat; 
wykształcenie wyższe, ewentualnie śred-
nie techniczne; „nienaganna” przeszłość 
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polityczna, przynajmniej roczna praktyka 
na stanowisku kierowniczym w admini-
stracji10. Komisja rekrutacyjna podzieli-
ła kandydatów na trzy grupy: w pierw-
szej umieszczono osoby zakwalifiko-
wane do odbycia kursu kontrolerskiego 
w Falentach, w drugiej zostali umiesz-
czeni kandydaci rezerwowi, w trzeciej 
osoby, których kandydatury odrzucono. 
Ta ostatnia grupa jest w tym zestawieniu 
najciekawsza, bowiem świadczy o tym, 
że członkowie komisji prowadzili specy-
ficzną „działalność operacyjną”. Powodami 
niezakwalifikowania kandydatów było po-
dejrzenie współpracy z Niemcami w czasie 
wojny, przynależność do Armii Krajowej 
lub ciężka choroba. Według rozdzielni-
ka, kopie protokołów prac komisji trafi-
ły do Wydziału Personalnego KW PZPR 
oraz centrali NIK11. Selekcję pod kątem 
przeszłości kursantów przeprowadza-
no także w trakcie kursu w Ośrod ku 
Szkoleniowym w Falentach. Tak opisał 
ją Henryk Żudro, długoletni pracow-
nik Delegatury NIK w Koszalinie, który 
w tym czasie był słuchaczem kursu: 
„Częstym gościem w naszym Ośrodku 
był prezes NIK gen. Franciszek Jóźwiak 
[…]. Wzrok miał przenikliwy, zdawałoby 
się zaglądający w głąb duszy rozmówcy. 
Znany był z dużej pracowitości. Mówiono, 
że nawet o zatrudnieniu sprzątaczek sam 
decydował. Oprócz ogólnych z nami spo-
tkań, przeprowadzał też indywidualne 

10 Ż. Bołtromiuk-Nowak, T. Wołos, op.cit., s. 128.
11 AP Szczecin, Delegatura�NIK�w�Szczecinie, sygn. 73, k. 61-63, Protokół�z�posiedzenia�Wojewódzkiej�Komisji�

Kwalifikacyjnej�w�Szczecinie.
12 H. Żudro: Wspomnienia, Koszalin 2007 s. 144.
13 Ż. Bołtromiuk-Nowak, T. Wołos, op.cit., s. 124.

rozmowy z każdym z nas, a odpowiedzi 
pilnie notował. Zdarzało się, że po takiej 
rozmowie ten i ów musiał pakować walizkę 
i opuszczać Falenty. Ze mną Jóźwiak roz-
mawiał dwukrotnie, raz tam w Falentach, 
po raz drugi w koszalińskiej Delegaturze 
NIK, na początku mej pracy. Wyszedłem 
cało gdyż odpowiadałem ówczesnym wzor-
com; byłem synem chłopa średniorolne-
go, pochodziłem z kresów wschodnich, 
na zachodzie nikogo z rodziny nie miałem, 
nie miałem także powiązań ze światem 
kapitalistycznym”12.

W tym okresie, średnio kwartalnie, 20 kon-
trolerów zatrudnionych w Delega tu rze 
NIK w Szczecinie powinno przeprowa-
dzić około osiemdziesięciu kontroli. Jed-
nak w rzeczywistości statystyka ta kształ-
towała się zupełnie inaczej, np. w 1950 r. 
22 osobowy zespół delegatury przepro-
wadził 34 kontrole planowe i 22 doraź-
ne13. Kontrole miały różny wymiar: od po-
ważnych – zazwyczaj planowych kontroli 
– można tu zaliczyć badanie przeprowa-
dzone w organizacji „Służba Polsce”, a do-
kładnie w jej 17. Brygadzie mieszczącej 
się w Szczecinie. Ustalono takie uchybie-
nia, jak: braki w kasie, zatrudnienie sied-
miu nadetatowych pracowników. NIK 
zarzuciła także, że kwatermistrzostwo 
prowadziło niedbałą gospodarkę odpa-
dami, czy też, że z ogólnej liczby godzin 
przepracowanych przez junaków w PGR 
przestojów było 18,5%. Równie istotne 
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były ustalenia dotyczące całokształtu 
gospodarki w Komendzie Wojewódzkiej 
Milicji Obywatelskiej, której zarzucono, 
że nie stosuje wewnętrznych zarządzeń 
oraz nie posiada ewidencji magazynowej. 
Podobne wnioski dotyczyły także gospo-
darki transportowej w Wojewódzkim 
Urzę  dzie Bezpieczeństwa Publicznego14. 
Mniej szą rangę miały kontrole doraźne, 
w czasie których podejmowano tak odległe 
od specyfiki instytucji tematy, jak kontro-
la dyscypliny pracy. Przykładem takiego 
działania była kontrola przeprowadzona 
na zlecenie prokuratora Sądu Okręgowego 
w Szcze cinie, w trakcie której poddano 
analizie to zagadnienie w Ubezpieczalni 
Społe cznej mieszczącej się przy ul. Mariana 
Buczka 40/42. Wykazano w jej wyniku, 
że w Urzędzie nie przestrzegano punk-
tualności w przychodzeniu i wychodze-
niu z pracy. Większość przeprowadza-
nych kontroli miała charakter planowy, 
przy czym wnioski, jakie z nich wycią-
gano, były formułowane w taki sposób, 
aby nie narazić się decydentom w regionie, 
czy też w Warszawie.

Cechą charakterystyczną tego okresu 
w historii delegatury był kryzys, który do-
tknął zespół kontrolerski. Głównym powo-
dem był konflikt pomiędzy p.o. szefa dele-
gatury, a jednym z kontrolerów. Pierwsze 
dokumenty na ten temat pochodzą z dru-
giej połowy 1951 r. kiedy centrala NIK zażą-
dała akt kontroli Od działu Wojewódzkiego 
Zakładu Leczni ctwa Pracowniczego, prze-
prowadzonej przez jednego ze starszych 

14 AP Szczecin, Delegatura�NIK�w�Szczecinie, sygn. 64, k. 7-8,�Rejestr�wyników�kontroli�1950–1951.
15 AP Szczecin, Delegatura�NIK�w�Szczecinie, sygn. 73, k. 65-69.
16 AP Szczecin, Delegatura�NIK�w�Szczecinie, sygn. 76, Korespondencja�różna�Szefa�Delegatury�za�rok�1952, k. 10.

inspektorów. W październiku 1951 r. do 
p.o. szefa delegatury Bolesława Wilka 
wpłynęło pismo Prezesa NIK Witolda 
Jóźwiaka, w którym zarzucił on nieudolne 
prowadzenie działań kontrolnych oraz brak 
nadzoru nad kontrolerem. W odpowiedzi 
na to pismo kierujący delegaturą złożył, po-
wszechnie wówczas stosowaną, samokry-
tykę. Brzmiała następująco: „Przyznać obo-
wiązany jestem samokrytycznie, że nie je-
stem w stanie udzielić należytej pomocy 
nie tylko st. inspektorowi (…), ale i innym 
inspektorom Delegatury, z którym gros 
nie posiada dostatecznych kwalifikacji 
zawodowych i których prace kontrolne 
nie spełniają swego zasadniczego zadania. 
Sam osobiście posiadam jeszcze wiele bra-
ków tak po linii ideologicznej jak i zawo-
dowej, a to skolei [pis. org.], że sztuki ope-
ratywnego kierownictwa, nawet tak nie-
licznym zespołem ludzkim jak Delegatura, 
nie posiadam w stopniu dostatecznym”15.

Ostatecznie prezes NIK podjął decy-
zję, która w pewnym sensie zakończyła 
ten spór. W kwietniu 1952 r. trafiły do de-
legatury wytyczne, na mocy których jed-
nego z kontrolerów przydzielono do „po-
mocy w pracy Szefa Delegatury”, czyniąc 
go w ten sposób faktycznym jej szefem16. 
Takie załatwienie sprawy spowodowało, 
że Bolesław Wilk jeszcze raz skierował 
pismo do prezesa NIK, tym razem jed-
nak zostało ono napisane w innym tonie. 
Wskazał w nim, że głównym inspirato-
rem konfliktu był wspomniany już star-
szy inspektor, który nie mógł się pogodzić 
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z faktem, że nie został szefem delegatu-
ry. Sytuacja zaogniła się w lutym 1952 r. 
kiedy kontroler wraz kolegami przejął wła-
dzę w podstawowej organizacji partyjnej 
(POP). Zaczęli wówczas torpedować de-
cyzje szefa delegatury, praktycznie unie-
możliwiając mu zarządzanie. 

Do udzielenia wyjaśnień wezwał szefa 
jednostki I sekretarz Komitetu Dziel-
ni cowego PZPR, czyli konflikt wyszedł 
z murów delegatury i stał się proble-
mem struktur partyjnych17. Ostatecznie 
Bolesław Wilk przetrwał na tym stano-
wisku do końca lipca 1953 r., kiedy zo-
stał zwolniony z pracy w Ministerstwie 
Kontroli Państwowej18. 

Pełnienie obowiązków przejął Mikołaj 
Zidenberg19. W tym czasie w związku 
ze zmianami organizacyjnymi polega-
jącymi na likwidacji NIK i stworzeniu 
w ramach rządu Ministerstwa Kontroli 
Państwowej, dokonała się także istot-
na reorganizacja pracy w szczecińskiej 
jednostce. W sierpniu 1953 r. powoła-
no grupy terenowe kontroli państwowej: 
1. Przemysłu Drobnego i Spółdzielczo ści 
Pracy; 2. PGR; 3. Przemysłu Mięsnego 
i Mleczarskiego; 4. Skupu, Magazynowa-
nia i Przetwórstwa Zbożowego; 5. Skupu 

17 Ibidem, k. 14-16.
18 Na mocy ustawy z 22.11.1952 r. zlikwidowano Najwyższą Izbę Kontroli, tworząc w jej miejsce Ministerstwo 

Kontroli Państwowej.
19 Mikołaj Zidenberg – przed rozpoczęciem pracy w Izbie studiował na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym 

Politechniki Szczecińskiej; zatrudniony w NIK od 1.11.1949 do 31.10.1960.
20 Ż. Bołtromiuk-Nowak, T. Wołos, op.�cit., s. 131.
21 Władysław Polonus – przed rozpoczęciem pracy w NIK pracował na stanowisku kierownika Biura w Nad-

zwyczajnej Komisji Mieszkaniowej w Szczecinie; od lutego1947 r. zatrudniony w NIK m.in. na stanowisku: 
Pełnomocnika Ministra Kontroli Państwowej w Szczecinie, w listopadzie 1963 r. rozpoczął pracę w centrali 
NIK na stanowisku doradcy ekonomicznego w Zespole SW i Gosp. Kom., a od połowy września 1971 r. na-
czelnika Departamentu Prezydialnego; od stycznia 1974 r. wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkolenia. 
[z:] Archiwum NIK, akta osobowe Władysław Polonusa.

i Kon tra ktacji; 6. Kolei; 7. Finansów; 8. Ob-
rotu Towarowego.

System kontroli państwowej funkcjonu-
jący w ramach Rady Ministrów był kopią 
modelu sowieckiego i cechował się dale-
ko posuniętą centralizacją. Praktycznie 
wszystkie decyzje, łącznie ze sprawami 
kadrowymi były podejmowane w centra-
li20. Tak skonstruowany system był trud-
ny w sterowaniu i nawet w tamtych cza-
sach podjęto decyzję o jego modyfikacji. 
1 sierpnia 1955 r. powołano pełnomocni-
ków Ministra Kontroli Państwowej, którzy 
mieli koordynować wykonywanie zadań 
przez kontrolerów w regionie. W woje-
wództwie szczecińskim funkcję tę wy-
konywał Władysław Polonus, który nota 
bene zrobił największą karierę wśród pra-
cowników szczecińskich struktur organów 
kontroli21.

Czas jego urzędowania przypadł na burz-
liwy okres w historii Polski. W wyniku 
przemian, do jakich doszło w Polsce w paź-
dzierniku 1956 r., zmieniło się także umiej-
scowienie Izby w strukturze administra-
cyjnej kraju. W grudniu 1957 r. powrócono 
bowiem do starego modelu funkcjonowa-
nia, czyli wyodrębnionego organu kontroli 
w postaci Najwyższej Izby Kontroli oraz 
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delegatur, które były jej przedstawiciel-
stwami regionalnymi22. 

Dla szczecińskich struktur Ministerstwa 
Kontroli Państwowej Październik 1956 r. 
zapisał się także w inny sposób. Wówczas 
bowiem władze, dokonując koncentracji 
państwowego aparatu urzędniczego, prze-
niosły siedzibę do budynku ówczesnej 
Miejskiej Rady Narodowej mieszczącej 
się przy pl. Feliksa Dzierżyńskiego (dzisiaj 
plac Armii Krajowej), w którym do tej pory 
mieści się delegatura NIK23. 

Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte
Druga połowa lat pięćdziesiątych i lata 
sześćdziesiąte to w historii delegatury 
NIK okres stabilizowania się obsady ka-
drowej, zakresu jej działalności meryto-
rycznej oraz miejsca w strukturach ad-
ministracji w województwie. Do 1967 r. 
nastąpiło praktyczne zakończenie pro-
cesu tworzenia zespołu kontrolerskiego, 
który składał się z około 25 pracowników 
merytorycznych. Niewielkie rotacje na-
stępowały na stanowiskach kierowni-
czych. W 1960 r. w związku z przejściem 
Władysława Polonusa do pracy w Urzędzie 
Wojewódzkim w Szczecinie funkcję prze-
wodniczącego delegatury przez rok pełnił 

22 Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z 13.12.1957, (Dz.U. nr 61 poz. 330).
23 Ż. Bołtromiuk-Nowak, T. Wołos, op. cit., s. 132.
24 W archiwum NIK nie zachowały się akta osobowe Teodora Brachmańskiego, w związku z tym, autor nie zdo-

łał ustalić bliższych danych dotyczących jego pracy w Izbie. 
25 Michał Wójtowicz – przed objęciem stanowiska przewodniczącego delegatury zajmował stanowisko star-

szego inspektora w Delegaturze NIK w Szczecinie.
26 Wacław Podsiadło – wstąpił do PZPR w 1953 r.; był tam zatrudniony m.in. na stanowisku: sekretarza ekono-

micznego w Komitecie Powiatowym w Świnoujściu, zastępcy kierownika Wydziału Ekonomicznego KW PZPR. 
W NIK pracował na stanowiskach: przewodniczącego, a następnie dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. 
[w:] https://katalog.bip.ipn.gov.pl/ – Katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych w PRL; 
Archiwum NIK, akta osobowe Wacława Podsiadło. 

27 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 1242, k. 208.

Teodor Brachmański24, po nim stanowisko 
to objął Michał Wójtowicz25, który zajmo-
wał je do października 1966 r. Od 1 stycz-
nia 1967  r. funkcję tę objął Wacław 
Podsiadło26; sprawował ją aż do końca 
1992 r. 

Z trybem pracy delegatury można zapo-
znać się analizując protokoły comiesięcz-
nych odpraw, w czasie których odbywały 
się także szkolenia. Z ich treści wynika, 
że w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych 
mieliśmy do czynienia z ustabilizowanym 
urzędem, który wykonywał swoje zadania 
zgodnie w przyjętym planem. O poziomie 
tej stabilizacji może świadczyć treść pro-
tokołów. Jednak nieraz może ona zaskaki-
wać, biorąc pod uwagę, że dominującym 
tematem na jednej z odpraw były rozwa-
żania dotyczące stosowania ołówka tech-
nicznego czy wiecznego pióra w trakcie 
pisania protokołów27.

Obszernych informacji o kadrach de-
legatury i jej roli w administracji woje-
wództwa szczecińskiego dostarcza ana-
liza kadrowa pracowników NIK przepro-
wadzona dla KW PZPR w maju 1969 r. 
Zawiera ona obszerny materiał informa-
cyjny. W 1969 r. w delegaturze było za-
trudnionych 40 osób, w tym trzydziestu 
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Notatka służbowa z przebiegu posiedzenia egzekutywy KW PZPR, zorganizowanego 24 maja 1969 r., 
podczas którego dokonano oceny kadrowej Delegatury NIK w Szczecinie.
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pracowników merytorycznych oraz pięciu 
pracowników administracji i pięciu inspek-
torów grup terenowych. Zdecydowany 
prym wśród pracowników wiedli mężczyź-
ni, bowiem było ich 27. Kontrolerzy pra-
cowali w czterech działach: I – Obrót to-
warowy, II – Budownictwo, III – Oświata, 
IV – Rolnictwo. 

Na trzydziestu pracowników tzw. ope-
ratywnych 23 należało do PZPR, jeden 
do Stronnictwa Demokratycznego, po-
zostałych sześciu było bezpartyjnych. 
Członkowie PZPR aktywnie uczestni-
czyli w jej pracach, m.in. czterech kon-
trolerów brało udział w pracach pięciu ko-
misji KW PZPR, zaś czterech było człon-
kami komisji w Wojewódzkiej Radzie 
Narodowej. Szkolenia wewnętrzne były łą-
czone ze szkoleniami partyjnymi, czyli 
bezpartyjni pracownicy także musieli brać 
w nich udział. 

PZPR odgrywała ważną rolę w działalno-
ści delegatury. Oprócz tego, że większość 
pracowników była jej członkami, stano-
wiła ważny element procesu kontrolnego. 
W tym okresie kontrole poszczególnych 
jednostek zaczynały się od spotkania z kie-
rownictwem oraz przedstawicielami POP. 
Struktury partyjne były także na bieżąco 
informowane o ustaleniach kontroli oraz 
uczestniczyły w naradzie ją zamykającej, 
a o ustaleniach końcowych bezzwłocznie 
był informowany KW PZPR.

Praca w NIK cieszyła się dużą popularno-
ścią. Ustalono, że średnio aplikowało pięciu 
kandydatów na jedno miejsce. Oczekiwano 

28 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 5738, Analiza�kadrowa�Delegatury�Najwyższej�Izby�Kontroli�
na�tle�działalności�zawodowej.

29 Pełnił tę funkcję w latach 1960–1971. 

od nich odpowiedniego wykształcenia, do-
świadczenia zawodowego oraz „właściwej 
postawy społeczno-politycznej”. Wszystkie 
kandydatury uzgadniano z sekretarzem 
organizacji partyjnej i przewodniczącym 
rady zakładowej, a następnie z Wydziałem 
Administracyjnym i innymi zainteresowa-
nymi wydziałami KW PZPR.

Kontrole przeprowadzane przez delega-
turę podzielone były na dwie kategorie: 
„A” – w której umieszczone były kontro-
le zlecane przez centralę, „B” – w której 
znajdowały się kontrole realizowane z ini-
cjatywy delegatury. Wśród kontroli prze-
prowadzonych w 1968 r. 87% dotyczyło 
kategorii „A”, wśród pozostałych z kate-
gorii „B” zrealizowano trzy kontrole pro-
blemowe i osiem sprawdzających. Dobór 
tematów był także ściśle określony, wy-
znaczano je na podstawie informacji prze-
kazywanych przez KW PZPR i rady naro-
dowe. Rozpiętość tematyczna była bardzo 
obszerna, np. w 1968 r. za najważniejsze 
uznano kontrole: produkcji suszu oraz sys-
temu zwalczania chorób wenerycznych 
w regionie28. 

Przegląd kadrowy został omówiony 
w tra kcie egzekutywy KW PZPR, która 
odbyła się 24 maja 1969 r. De legaturę 
reprezentowali na niej: Wa cław Pod-
siadło – przewodniczący, Albin Kwiat-
kowski – zastępca przewodniczącego 
oraz Edward Sztaba – sekretarz POP. 
W obradach uczestniczyli także: Antoni 
Walaszek29 –  I  sekretarz KW PZPR, 
sekretarz KW  PZPR J. Ostrzyżek, 
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Julian Urantówka30 – komendant woje-
wódzki MO oraz W. Rogowski – redaktor 
naczelny „Głosu Szczecińskiego”. 

Przebieg egzekutywy, a szczególnie wy-
powiedzi I sekretarza, są bardzo intere-
sujące i zasługują na szersze przywołanie, 
bowiem oddają miejsce i rolę jaką speł-
niała NIK w systemie władzy. Walaszek 
pozytywnie ocenił funkcjonowanie de-
legatury, a szczególnie „więź nawiązaną 
przez Delegaturę NIK z instancjami par-
tyjnymi, co wyrażało się w dostarczaniu 
im informacji o wynikach kontroli, osobi-
stych kontaktach w toku przeprowadzo-
nych kontroli oraz konsultowaniu wnio-
sków pokontrolnych”. Jasno wskazywał 
także główne zadanie jakie spoczywało 
na organach kontroli w PRL: „to stałe kon-
trolowanie jak uchwały Partii są realizowa-
ne przez administrację państwową, przed-
siębiorstwa i inne instytucje. Aktualnie 
najważniejsze zadania, jakie mają organy 
kontroli – to kontrole realizacji uchwał 
V Zjazdu Partii i II Plenum KC PZPR. 
Stąd też organy kontroli są między inny-
mi instrumentem kontroli uchwał Partii”. 
Równie intersujące były jego wnioski do-
tyczące kadr, w których podkreślił „ko-
nieczność dalszego podnoszenia pozio-
mu szkolenia partyjnego i zawodowego. 
Konieczność ta wynika z tego, że kadra 
ta nie może kształtować – w oparciu o ma-
teriały pochodzące z przeprowadzonych 
kontroli poglądu, że wszystko w naszej 
gospodarce jest złe”31. Jak widać I sekre-
tarz KW PZPR żył w przekonaniu, że wy-
starczy wzmożone szkolenie partyjne, 

30 Funkcję komendanta KWMO w Szczecinie pełnił od 10.2.1969 do 19.9.1971. 
31 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 5738, k. 5-10.

aby poprawić efekty i wizerunek socjali-
stycznej gospodarki.

Grudzień 70’
Grudzień 70’, który był wyjątkowym mie-
siącem w historii Pomorza Zacho d niego, 
nie wywarł jednak wpływu na działal-
ność delegatury. Można odnieść wraże-
nie, że temat ten nie był w ogóle przed-
miotem rozważań jej pracowników. Biorąc 
pod uwagę realia, jakie panowały wtedy 
w Szczecinie, była to sytuacja wyjątkowa, 
bowiem wówczas głównie ten temat zajmo-
wał mieszkańców miasta. W zachowanej 
dokumentacji wytworzonej przez delega-
turę znajdują się trzy dokumenty, których 
treść jest następstwem rewolty grudnio-
wej. Są przechowywane w teczce zatytu-
łowanej „Współpraca z władzami partyjny-
mi”, w związku z tym należy je traktować 
jako dowód świadczący o wymianie infor-
macji, jaka miała miejsce w pierwszych 
miesiącach po Grudniu 70’, pomiędzy de-
legaturą a KW PZPR. Należy zaznaczyć 
także, że na początku 1971 roku instytucje 
władzy przeprowadzały intensywną akcję 
poszukiwania przyczyn buntu społecznego 
oraz podejmowały działania zmierzające 
do usunięcia jego przyczyn. Dokumentem, 
który można zaliczyć do pierwszej grupy 
była „Informacja Wydziału Ekonomicznego 
dla Egzekutywy KW PZPR o przebiegu 
Konferencji Samo rządu Robotniczego 
na terenie województwa szczecińskie-
go”. Jego kopia trafiła do delegatury 
NIK i był poddana gruntownej analizie. 
Pracownik, który jej dokonywał podkreślił 
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interesujące go informacje. Na pierwszym 
planie znalazły się dotyczące sytuacji w za-
kładach pracy oraz inwestycji o charakte-
rze socjalnym. Mogło to świadczyć o tym, 
że w jakimś stopniu pracownicy delega-
tury byli zainteresowani sytuacją panu-
jącą w mieście lub przynajmniej starali 
się zbierać informacje dla kierownictwa 
Izby32. Pozostałe dwa dokumenty należy 
zakwalifikować do grupy takich, z któ-
rych informacje miały być wykorzysta-
ne przy usuwaniu przyczyn wybuchu 
buntu. Były to: „Notatka informacyjna 
dot. kształtowania się sytuacji mieszka-
niowej w województwie szczecińskim, 
na tle sytuacji ogólnokrajowej w latach 
1960–1970” oraz „Notatka informacyj-
na dot. wyników kontroli przeprowadzo-
nej przez Delegaturę Najwyższej Izby 
Kontroli w zakresie organizacji i realiza-
cji budowni ctwa mieszkaniowego w la-
tach 1969 –1971”. Przedstawione w nich 
dane jednoznacznie wskazywały, że region 
szczeciński znalazł się na czele rankingów 
dotyczących liczby zawieranych małżeństw 
oraz wyróżniał się najniższą średnią wieku 
społeczeństwa. Mimo to, pod względem 
budownictwa znajdował się na jednym 
z ostatnich miejsc. Również jeśli chodzi 
o funkcjonowanie przedsiębiorstw budo-
walnych NIK wykazała ich słabości organi-
zacyjne oraz powszechne marnotrawstwo. 
Z pewnością były to analizy, które przy-
czyniły się do rozpoczęcia intensywnego 
procesu budownictwa mieszkaniowego 

32 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 2124, k. 15-31.
33 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 20175.
34 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 2951, Pismo�do�Prezesa�NIK�z�30�grudnia�1975�r.
35 Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z 27.3.1976, (Dz.U. nr 12 poz. 66).

w Szczecinie. Mieszkania, które wów-
czas zostały zbudowane były głównie 
przeznaczone dla pracowników Stoczni 
Szczecińskiej im. Warskiego, co doprowa-
dziło do zapanowania przez władzę nad na-
strojami wśród załogi Stoczni przez na-
stępnych kilka lat33.

Pierwsza połowa lat siedemdziesiątych 
nie przyniosła większych zmian w pracy 
Delegatury NIK w Szczecinie. Większa 
reorganizacja nastąpiła w połowie 1975 r., 
kiedy weszła w życie reforma podziału 
administracyjnego państwa. Na jej pod-
stawie utworzono czterdzieści dziewięć 
województw. Dla szczecińskiej delegatury 
oznaczała ona wcielenie pracowników do-
tychczasowej Delegatury NIK w Koszalinie 
oraz znaczne poszerzenie zakresu teryto-
rialnego działalności. Wspomniane prze-
jęcie pracowników miało charakter wy-
łącznie formalny, bowiem NIK nadal miała 
w Koszalinie swoją siedzibę, a funkcjonu-
jące tam struktury formalnie posiadały 
status Oddziału Delegatury Najwyższej 
Izby Kontroli w Szczecinie. W nowym 
kształcie organizacyjnym delegatura za-
trudniała czterdziestu jeden pracowników 
merytorycznych: dwudziestu w Szczecinie 
i dwudziestu jeden w Koszalinie34. Taki 
stan rzeczy istniał tylko przez dziewięć 
miesięcy, bowiem wejście w życie nowej 
ustawy o NIK z 27 marca 1976 r. spowo-
dowało, że struktury NIK znajdujące się 
na terenie Koszalina ponownie zaczęły 
działać samodzielnie35.
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W nowym kształcie organizacyjnym do-
tychczasowa delegatura została zastąpiona 
przez Okręgowy Urząd Kontroli (OUK) 
w Szczecinie, którego zakres działalno-
ści terytorialnej obejmował teren woje-
wództwa szczecińskiego i gorzowskiego. 
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych 
pracowało w niej około 23 pracowników 
merytorycznych36. Ze sprawozdań można 
określić także jakie było obciążenie pracą. 
I tak np. w III kwartale 1978 r. delegatura 
przeprowadziła kontrole w czterdziestu 
czterech jednostkach, wystosowała dwa-
dzieścia osiem wystąpień pokontrolnych, 
których wynikiem było m.in. rozwiąza-
nie stosunku pracy przez skontrolowa-
ne jednostki z czterema pracownikami, 
w tym z dwoma dyrektorami37. 

Przeprowadzane kontrole były różnorod-
ne i w większości zlecane przez struktury 
PZPR. Dobrze obrazuje to sprawozdanie 
przygotowane przez OUK w Szczecinie 
za pierwszy kwartał 1978 r., w którym zo-
stały opisane główne osiągnięcia urzędu. 
Na pierwszym miejscu znalazła się kontrola 
przeprowadzona w Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Strzelewie, kierownictwu 
której kontrolerzy zarzucili zaniedbywa-
nie produkcji rolnej na rzecz rozwijania 
produkcji opakowań z folii. Problemem 
było, że dodatkowa część działalności 
spółdzielni przynosiła jej spore zyski, 
które były przeznaczane na wzrost fundu-
szu wynagrodzeń. W wyniku działalności 
OUK zmuszono ją do całkowitego zwrotu 
do budżetu pozyskanych dodatkowych 

36 Np. w I kwartale 1978 r. w delegaturze było zatrudnionych 3 doradców, 3 głównych specjalistów i 17 inspektorów. 
37 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 2958, Sprawozdanie�statystyczne�z�działalności�za�3�kwartał�1978�r.
38 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn. 2958, Sprawozdanie�z�działalności�za�I�kwartał�1978�r.

środków, kończąc w ten sposób jej aktyw-
ność, za którą byłaby nagradzana w realiach 
gospodarki rynkowej. Nadal istotną kon-
trolowaną dziedziną było budownictwo, 
którym szczególnie interesowała się partia, 
bowiem większość z narad pokontrolnych 
odbywała się w gmachach komitetów wo-
jewódzkich PZPR w Szczecinie i Gorzowie 
Wielkopolskim. Na przełomie roku 1977 
i 1978 r. przeprowadzono kontrolę reali-
zacji decyzji nr 66/76 Prezydium Rządu 
w sprawie ograniczenia materiałochłon-
ności w budownictwie, w wyniku której 
uchroniono przed całkowitym zniszcze-
niem tony cementu i innych materiałów 
budowlanych. Nota bene kontrole prze-
prowadzone w ramach tej akcji świetnie 
obrazują upadek gospodarki w schyłkowym 
okresie epoki Gierka38.

Lata osiemdziesiąte
Podpisanie Porozumień Sierpniowych 
było przełomowym wydarzeniem w hi-
storii Polski, w wyniku którego powstał 
NSZZ „Solidarność”. Szczecin był jedną 
z kolebek „Solidarności” i powszechnie 
uważany za miasto, w którym funkcjo-
nujące struktury związkowe mają realny 
wpływ na decyzje podejmowane przez 
„Solidarność” w skali ogólnopolskiej. 
W prze analizowanych dokumentach autor 
nie znalazł informacji, które by wzmian-
kowały o próbach utworzenia jej struktur 
w OUK w Szczecinie. Jest to zaskakują-
ce, bowiem trudno na terenie Szczecina 
wskazać instytucję, w której nie było 
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komórek „Solidarności”. Zawiązały się 
one tutaj nawet w tak zdominowanych 
przez PZPR środowiskach jak sędziowie, 
prokuratorzy39.

W związku ze specyfiką pracy dele-
gatury NIK, która przejawiała się mię-
dzy innymi w tym, że pracował tam sto-
sunkowo niewielki zespół – na dodatek 
bardzo „hermetyczny”, istnieją trudno-
ści w uzyskaniu źródeł, które pozwoli-
łyby na ukazanie stanowiska pracowni-
ków wobec NSZZ „Solidarność”. Jedyną 
znaną autorowi wypowiedzią na ten temat 
jest fragment wspomnień Henryka Żudry, 
długoletniego pracownika Delegatur NIK 
w Koszalinie i Szczecinie, które zostały 
opublikowane w 2007 r. Henryk Żudro 
w czasach tzw. karnawału Solidarności 
zajmował stanowisko doradcy ekono-
micznego, a ówczesną sytuację panującą 
w kraju zapamiętał w następujący spo-
sób: „Nadciągały groźne lata osiemdzie-
siąte. Nad krajem zawisły ciężkie chmu-
ry konfliktów społeczno-politycznych. 
Wchodziliśmy w etap rewolucyjnych prze-
mian. Rozprzestrzeniła się fala wszech-
ogarniających strajków, które skutecznie 
paraliżowały całą gospodarkę. W sklepach 
zaczynało brakować artykułów pierwszej 
potrzeby. Przed sklepami wyrastały długie 
kolejki wyczekujących na dowóz towarów. 
Dostawy żywności były coraz mizerniejsze. 
Jak w powojennych latach czterdziestych, 
wprowadzono system kartek reglamen-
tacyjnych niemal na wszystko, od masła, 
mięsa po wódkę i papierosy. Szerzyła się 

39 Informację potwierdzili członkowie ówczesnego zarządu Regionu Pomorze Zachodnie NSZZ „Solidarność”, 
którzy byli odpowiedzialni za tworzenie struktur związku.

40 Henryk Żudro, op. cit., s. 152-153.

korupcja. Na porządku dziennym kwitła 
praktyka sprzedaży co atrakcyjniejszych 
towarów spod lady, dla wybranych ważniej-
szych osób i instytucji. Solidarność beż że-
nady nawoływała społeczeństwo do obywa-
telskiego nieposłuszeństwa wobec władzy, 
kierując się zasadą „im gorzej tym lepiej”, 
mając na widoku przejęcie władzy w pań-
stwie. Narastała groźba totalnego chaosu, 
perspektywa zbrojnego starcia z przeraża-
jącą wizją skutków tego. Dochodziły groź-
ne pomruki od naszych „przyjaciół” zza 
wschodniej granicy. Tamę temu położyło 
wprowadzenie 13 grudnia 1981r. stanu wo-
jennego przez Radę Państwa. Wielu uznało 
to za złe rozstrzygnięcie, ale mimo wszyst-
ko, było to mniejsze zło, od tego jakie grozi-
ło, gdyby tego nie dokonano – tak uważało 
i uważa wielu”40.

Sierpień 1980 r. przyniósł zmiany także 
pracownikom szczecińskiego OUK, bo-
wiem w wyniku zmian w konstytucji, 
które były jego następstwem, organ kon-
troli wyłączono z administracji rządowej. 
W wyniku tego, w październiku 1980 r. po-
nownie zaczęła funkcjonować Delegatura 
NIK w Szczecinie, którą nadal kierował 
Wacław Podsiadło.

Delegatura dysponowała narzędziem, 
które umożliwiało jej monitorowanie na-
strojów społecznych w okresie szesna-
stu miesięcy legalnej działalności NSZZ 
„Solidarność”. Był nim system rozpatry-
wania skarg, które wpływały do delega-
tury. Czytając sprawozdania na ten temat 
można odnieść wrażenie, że emocje, 
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które panowały wówczas w kraju znalazły 
także odzwierciedlenie w skargach jakie lu-
dzie kierowali do urzędów, w tym do NIK. 
Wzrost ilościowy był imponujący, bio-
rąc pod uwagę, że na przykład w 1978 r. 
do OUK w Szczecinie wpłynęło około 
100 skarg41. W 1980 r. ich liczba kształtowa-
ła się już na poziomie 430, większość z nich 
dotyczyła problemów związanych z gospo-
darką komunalną i mieszkalnictwem (191), 
następną grupą były informacje dotyczą-
ce nadużyć gospodarczych i finansowych 
(156). W 1981 r. nastąpił dalszy wzrost 
liczby składanych skarg, bowiem wpłynęło 
ich do delegatury 530, podział problemów, 
które poruszały był podobny jak w roku 
poprzednim. Wprowadzenie stanu wo-
jennego znacząco ograniczyło ten rodzaj 
aktywności, gdyż w 1982 r. odnotowano 
tylko 196 skarg. Ze skarg, które były rozpa-
trywane, około 70% okazywało się informa-
cjami zasadnymi. Ich waga była także różna, 
jednak w większości dotyczyły one nadużyć 
dokonywanych przez tzw. nomenklaturę. 
Przykładem takiego postępowania może 
być poinformowanie w drodze skargi de-
legatury NIK o nadużyciach, których do-
puścił się dyrektor Zespołu Generalnego 
Wykonawstwa Inwestycji Zakładów 
Chemicznych w Policach. Izba ustaliła, 
że wykorzystując swoją pozycję za pienią-
dze publiczne wybudował prywatny dom 

41 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn.7219.
42 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn.7220.
43 Wojciech Jaruzelski przedstawił 10-punktowy plan, który miał doprowadzić do złagodzenia sytuacji spo-

łecznej, politycznej i gospodarczej, w trakcie wygłaszanego przez niego expose 11 lutego 1981 r. Zakładał 
m.in.: poprawę zaopatrzenia ludności, poprawę poziomu opieki zdrowotnej, zahamowania spadku produkcji 
przemysłowej, walkę z alkoholizmem itp. 

44 AP Szczecin, Delegatura NIK, sygn.3525, Stan�realizacji�zadań�wynikających�z�10-punktowego�programu�
Premiera�Rządu�gen.�Wojciecha�Jaruzelskiego�w�województwie�szczecińskim.

w Międzyzdrojach, który zresztą został po-
stawiony przez przedsiębiorstwo Kombinat 
Budowni ctwa Komunalnego w Gorzowie 
Wielkopol skim, w którym wcześniej praco-
wał. W tym przypadku delegatura wniosko-
wała o odwołanie dyrektora. Tego rodzaju 
skarg było znacznie więcej i dotyczyły one 
m.in. wynajmowania domów dla dyrekto-
rów przedsiębiorstw, czy też wykorzysty-
wania samochodów służbowych do celów 
prywatnych42.

Z zachowanej dokumentacji wytworzo-
nej przez delegaturę wynika, że w okresie 
stanu wojennego przeprowadzała głównie 
kontrole związane z tematyką dotyczącą 
realizacji wprowadzania dziesięciopunkto-
wego programu Wojciecha Jaruzelskiego43. 
Nie przyniosły one większych efektów, 
mimo że realizowano je od lutego 1981 r. 
do końca listopada 1982 roku44.

W latach osiemdziesiątych dokonały 
się naturalne zmiany w zespole delega-
tury, które były następstwem przyjmo-
wania nowych pracowników w miejsce 
kontrolerów, którzy odeszli na emerytu-
rę. Praktycznie co dwa lata poddawano 
ją ocenie w ramach tzw. „oceny kadro-
wej”. Zachowała się dokumentacja z takie-
go przeglądu przeprowadzonego w 1984 r. 
Wynika z niej, że 31 grudnia 1984 r. w de-
legaturze było zatrudnionych trzydziestu 
dziewięciu pracowników merytorycznych 
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(dyrektor, dwóch zastępców, pięciu dorad-
ców, pięciu głównych specjalistów kon-
troli państwowej, dwudziestu starszych 
inspektorów oraz sześć osób w admini-
stracji). Przy delegaturze znajdowała się 
także sześcioosobowa Grupa Terenowa 
Zespołu Handlu Zagranicznego, Służby 
Za gra nicznej i Gospodarki Morskiej, która 
podlegała merytorycznie dyrektorowi ze-
społu. Ocenę kadrową przeprowadził ze-
spół w następującym składzie: Edward 
Pieńkos – wicedyrektor, Edward Sztaba 
– wicedyrektor, Władysław Zajączkowski 

45 Przyjęto 6 osób. 
46 AP Szczecin, Delegatura NIK w Szczecinie, sygn.7185, Ocena�kadrowa�pracowników�NIK�w�Szczecinie�

w�latach�1983–1984. 

– I sekretarz POP, Michał Patrejko – prze-
wodniczący Rady Pracowniczej, Henryk 
Szewczak – przedstawiciel Departamentu 
Kadr i Szkolenia NIK. Przeanalizowali oni 
pracę dwudziestu dwóch pracowników, 
których oceniono w następujący sposób: 
sześciu otrzymało ocenę wyróżniającą, 
czternastu dobrą, dwóch dostateczną. 
Oceniający podkreślili także dobry poziom 
merytoryczny pracowników, którzy zostali 
przyjęci do pracy w 1984 r.45, wskazywano 
jednocześnie, że w delegaturze zachodzi 
dalsza potrzeba przyjmowania nowych 
pracowników, jednak ze względu na ni-
skie stawki, był to proces utrudniony46.

W 1985 r. w delegaturze rozpoczęły 
funkcjonowanie dwa oddziały ds. Inspek cji 
Robotniczo-Chłopskiej (IRCh) w Gorzo-
wie Wlkp. i Szczecinie. Na ich czele stał 
kierownik w randze wicedyrektora de-
legatury. W Gorzowie Wlkp. funkcję tę 
pełnił Aleksander Wołoszyn, w Szczecinie 
Władysław Zajączkowski. Każdy oddział 
oprócz kierownictwa zatrudniał: kontro-
lerów, sekretarkę i kierowcę. Zadaniem 
kadry kontrolerskiej było kierowanie i nad-
zór merytoryczny nad kontrolerami spo-
łecznymi. Pomysł powrotu do idei kontroli 
społecznej był próbą przywrócenia wzor-
ców funkcjonujących w okresie stalini-
zmu, nota bene nie był to jedyny przykład 
takiego postępowania władz w tym okre-
sie. Jednak NIK była już zupełnie inną 
instytucją (wyspecjalizowaną, zatrudnia-
jąca doświadczonych kontrolerów), któ-
rej profesjonalizm trudno było pogodzić 
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Lucyna Tazbir, dyrektor Delegatury NIK w Szczecinie 
w latach 1993–2004.
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z poziomem reprezentowanym przez kon-
trolerów społecznych47.

Przełom, który dokonał się w Polsce 
w 1989 r. był także istotnym punktem 
zwrotnym w funkcjonowaniu delegatury. 
Niestety, nie zachowały się dokumenty, 
które pozwoliłyby na ukazanie nastrojów, 
jakie panowały wówczas wśród pracow-
ników. Można natomiast poznać atmos-
ferę panującą wówczas w Delegaturze 
NIK w Koszalinie, ponieważ zgroma-
dzono w niej bogatą spuściznę archi-
walną z tego okresu. Pierwsze informa-
cje o zmianach, które zaczęły zachodzić 
w Izbie dotarły do pracowników po na-
radzie dyrektorów delegatur, która miała 
miejsce w dniach 12–13 grudnia 1989 r. 
w Goławicach. Wówczas dowiedzieli 
się, że w 1990 r. będą zajmować się głów-
nie kontrolami dotyczącymi wdrażania 
ustaw wchodzących w skład tzw. Planu 
Balcerowicza. Interesujące były przede 
wszystkim wytyczne dla samych pracow-
ników, którzy zostali poinformowani, że: 
„Materiały pokontrolne nie mogą być pod-
ważalne. Kto nierzetelnie dokona ustaleń 
przestanie pracować w Najwyższej Izbie 
Kontroli”48. 

Równie istotna, co zmiana w podej-
ściu do  egzekwowania jakości pracy 
kontrolerów, była decyzja o  likwida-
cji wojewódzkich struktur Inspekcji 
Robotniczo-Chłopskiej, która zakończyła 

47 Ż. Bołtromiuk-Nowak, T. Wołos, op. cit., s. 140.
48 AP Koszalin, Delegatura NIK w Koszalinie, sygn.1708, Okresowe narady pracowników Delegatury NIK 

w Koszalinie 1989–1992.
49 AP Koszalin, Delegatura NIK w Koszalinie, sygn.1708, Okresowe narady... op.cit.
50 Lucyna Tazbir – prawnik, dr nauk ekonomicznych; w NIK pracowała od 1959 r., m.in. na stanowiskach do-

radcy prezesa, p.o. dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie oraz dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie 
w okresie od 10.12.1993 do 30.6.2004.

funkcjonowanie z końcem 1989 r. Jej do-
tychczasowi pracownicy zostali zatrudnie-
ni w Najwyższej Izbie Kontroli49. 

Przemiany po 1989 r.
W Delegaturze NIK w Szczecinie pra-
k tycznie nie  doszło na  początku lat 
90. do większych zmian kadrowych. 
Dowodem potwierdzającym tę tezę 
jest to, że Wacław Podsiadło pełnił funk-
cję dyrektora do końca 1992 r. Jego miej-
sce zajęła Lucyna Tazbir50, która uzy-
skała nominację od prezesa NIK Lecha 
Kaczyńskiego. Sprawowała tę funkcję 
do 30 czerwca 2004 r. Następnie, od 1 li-
stopada 2005 r., dyrektorem był Andrzej 
Donigiewicz (były dyrektor Delegatury 
NIK w Koszalinie), który wcześniej peł-
nił obowiązki dyrektora (od października 
2004 r.). W 2013 r. w wyniku konkursu 
został wyłoniony obecny dyrektor dele-
gatury Jarosław Staniszewski. 

W delegaturze nie doszło po 1989 r. 
do burzliwych zdarzeń, jednak jej funk-
cjonowanie podlegało ciągłej ewolucji. 
Kontrolerzy musieli sprostać nowym wyz-
waniom. Zmiany determinowane były pro-
cesami zachodzącymi wewnątrz instytu-
cji oraz wpływami zewnętrznego otocze-
nia. Z pewnością należały do nich procesy 
związane z transformacją dokonującą się 
po 1989 r. oraz gwałtownymi zmianami 
ustrojowymi i społeczno-gospodarczymi. 
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Fot. Archiwum Delegatury NIK w Szczecinie
Pracownicy Delegatury NIK w Szczecinie, dyrektor Jarosław Staniszewski (dziesiąty od lewej), wicedyrektor Karolina Wirszyc-Sitkowska (szósta od lewej), 
oraz wicedyrektor Ryszard Pelczar (pierwszy od lewej), Szczecin 2018 r.
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Z czasem na znaczeniu traciły niektóre 
kontrole, np. dotyczące produkcji rolniczej.

Jednym z  ważniejszych wydarzeń 
było wejście w życie ustawy z 23 grud-
nia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli51. 
Regulowała ona funkcjonowanie instytu-
cji, wprowadzając m.in. nową procedurę 
kontrolną. Pojawiły się nowe obowiązki. 
Dotyczyły one sporządzania akt kontroli 
i protokołów kontroli (podpisywanych 
przez kontrolera i kierownika jednostki 
kontrolowanej), a także wystąpień pokon-
trolnych (podpisywanych przez właści-
wych kierowników jednostek organiza-
cyjnych NIK, w tym dyrektorów dele-
gatur)52. Wzmocniono kryteria stawiane 
kontrolerom, mające zapewnić ich nieza-
leżność w procesie kontrolnym. Ustawowo 
nałożono na nich obowiązek należytego, 
bezstronnego i obiektywnego wykony-
wania zadań, a także zasadę apolitycz-
ności. Zabroniono wykonywania zajęć, 
które mogłyby wywoływać podejrzenie 
o stronniczość lub interesowność. Trudniej 
było również uzyskać mianowanie na sta-
nowisko kontrolerskie, które uzależnio-
no od odbycia aplikacji kontrolerskiej, 
zakończonej złożeniem egzaminu z wy-
nikiem pozytywnym przed komisją egza-
minacyjną powołaną przez prezesa NIK. 
Niezależnie od tego, w związku z wejściem 
w życie nowej ustawy o NIK, wszyscy 
kontrolerzy odbywali kilkudniowe szko-
lenia połączone z zajęciami praktycznymi. 
Wiązało się to z wyjazdami kilku osób, 

51 Dz.U. z 2017 r., poz. 524, ze zm.
52 W związku z przepisami ustawy z 22.1.2010 o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. nr 227 

poz. 1482, ze zm.), od 2.6.2012 sporządzane jest tylko wystąpienie pokontrolne (nie sporządza się protokołu 
kontroli).

liderów zmian, do Ośrodka Szkoleniowego 
Najwyszej Izby Kontroli w Goławicach. 
Natomiast zdecydowanie większa grupa 
odbyła takie kilkunastodniowe szkolenie 
w Gdańsku.

Informatyzacja była kolejnym wyzwa-
niem dla zespołu. W połowie lat dzie-
więćdziesiątych pracownicy uczestniczyli 
w tygodniowych szkoleniach, dotyczą-
cych obsługi komputerów. Dla niektó-
rych wciąż podstawą pracy był ołówek 
i pomoc maszynistki. 

Długi czas po pojawieniu się pierw-
szych komputerów, w użyciu nadal 
pozostawały jednak fioletowe kalki. 
Intensywnie wykorzystywano rów-
nież nożyczki i klej. Poszczególne akapity 
i całe fragmenty sporządzanych projek-
tów protokołów lub wystąpień, po wielu 
korektach i przeklejaniach, pocięte 
i posklejane, trafiały do maszynistek, 
które musiały przepisać tak stworzony 
tekst, a potem zweryfikować go z brud-
nopisem. Pracochłonność tego procesu 
była tak wielka, że do dwóch maszyni-
stek w delegaturze ustawiały się kolejki. 
W tej sytuacji nawiązanie dobrych relacji 
z komputerem było nieuchronne. 

W skład pierwszych zestawów, któ-
rymi dysponowała delegatura wchodził 
monitor z pionową szczeliną na dysk, 
klawiatura oraz hałaśliwa drukarka 
igłowa, a praca zapisywana była na dys-
kietce o  pojemości około 200  kB. 
Nie było to zbyt szybkie urządzenie, 
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ale pozwalało omijać kolejki do maszy-
nistek. Obecnie pracownicy wyposażeni 
są w pakiet „mobilnego kontrolera”, obej-
mujący nie tylko notebook z dostępem 
do Internetu i zasobów informacyjnych 
NIK, ale także telefon komórkowy, prze-
nośną drukarkę i skaner.

Równolegle z pozyskiwaniem sprzętu 
komputerowego wdrażano w NIK sys-
temy i aplikacje komputerowe. Dla NIK 
opracowany był system Pilot, służący 
m.in. celom planistycznym. Jednak jedną 
z pierwszych aplikacji bezpośrednio wy-
korzystywanych przez kontrolerów (po-
mijając edytory tekstu, arkusze kalku-
lacyjne czy aplikacje do obsługi poczty 
elektronicznej), był „Pomocnik kontrolera” 
(PK). Już przed 2003 r. posługiwano się 
arkuszami kalkulacyjnymi w celu losowe-
go wyboru dowodów do badania. Jednak 
prawdziwa rewolucja nastąpiła w kontroli 
wykonania budżetu państwa za 2002 r. 
To wtedy po raz pierwszy aplikację PK 
zastosowano na szeroką skalę. Wzbudzała 
ona z jednej strony zainteresowanie i na-
dzieję na usprawnienie pracy, z drugiej stro-
ny obawy. Również wśród pracowników 
jednostek kontrolowanych, którzy musieli 
być zapoznani z metodyką badania. Byli 
przekonani, skądinąd słusznie, że już nic 
się nie ukryje przed czujnym wzrokiem 
kontrolera. 

W części delegatur NIK inspektorzy 
samodzielnie prowadzili kontrole z wy-
korzystaniem „Pomocnika kontrolera”. 
Natomiast w szczecińskiej delegaturze 
przyjęto rozwiązanie, że doboru próby 
i ekstrapolacji wyników z wykorzysta-
niem aplikacji dokonywali wyspecjalizo-
wani kontrolerzy, a badania przeprowa-
dzali inspektorzy prowadzący czynności 

kontrol ne. W początkowym okresie wdra-
żania zastosowaniem aplikacji zajmował się 
obecny dyrektor Jarosław Staniszewski, na-
tomiast od kilku lat inspektorów wspoma-
ga kontroler Artur Matejko (obaj wchodzili 
w skład powołanego w delegaturze lokal-
nego Zespołu Wsparcia Informatycznego 
i Analitycznego Kontroli). Jeżeli wymagała 
tego sytuacja, pomocy udzielali również 
pozostali członkowie zespołu (kontrolerzy 
Tomasz Cyranka i Krzysztof Szczepaniak). 

Innym narzędziem wsparcia infor-
matycznego kontroli był ACL (Audit 
Command Language). Aplikacja wykorzy-
stywana była m.in. dla szczegółowej ana-
lizy mandatów karnych kredytowanych, 
tytułów wykonawczych lub w kontrolach 
czynności prowadzonych przez urzędy 
skarbowe.

Reforma administracyjna, wprowadzona 
w życie 1 stycznia 1999 r., spowodowała 
także zmiany dotyczące właściwości te-
rytorialnej delegatury. Od tego momentu 
przeprowadzała ona czynności kontrolne 
na terenie województwa zachodniopomor-
skiego, czyli dawnych województw kosza-
lińskiego i szczecińskiego. Jednocześnie 
dotychczasowy teren byłego wojewódz-
twa gorzowskiego został objęty kontrolami 
Delegatury NIK w Zielonej Górze. Równie 
ważne było przejęcie przez szczecińską 
jednostkę pracowników Delegatury NIK 
w Koszalinie. W latach 2000–2001 funk-
cjonowała ona jako Ośrodek Zamiejscowy 
Departamentu Kontroli Doraźnych NIK 
z siedzibą w Koszalinie. 

Następnie, od 1 stycznia 2002 r. została 
przekształcona w Oddział Zamiejscowy 
Delegatury NIK w Szczecinie, który osta-
tecznie zlikwidowano 31 grudnia 2003 r., 
a zatrudnieni tam kontrolerzy stali się 
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od 1 stycznia 2004 r. pracownikami szcze-
cińskiej delegatury53.

Coraz wyższe wymagania wymuszały 
stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
przez kontrolerów oraz poszukiwanie no-
wych pracowników. 

Na znaczeniu zyskiwało przeprowa-
dzanie otwartych zewnętrznych nabo-
rów. Potencjalni kandydaci do pracy 
w delegaturze musieli spełniać wyso-
kie kryteria, aby przejść do drugiego 
etapu naboru. Obejmował on spraw-
dzenie wiedzy (test wiedzy), predys-
pozycji kandydatów (test kompetencji) 
oraz znajomości języka. Pozytywne przej-
ście tego etapu pozwalało na odbycie roz-
mowy kwalifikacyjnej. Liczba zatrudnio-
nych kontrolerów54 w Delegaturze NIK 
w Szczecinie wzrosła z 25 (stan na 12 paź-
dziernika 1993 r.) do 31 (na 31 grudnia 
1999 r.), 40 (na 1 października 2004 r.55) 
i 41 (na dzień 18 listopada 2013 r.). Pod 
koniec 2018 r. w delegaturze pracowało 
37 kontrolerów. 

W zdecydowanej większości, odejścia 
kontrolerów były związane z osiągnięciem 
wieku emerytalnego, zaś w jednostkowych 
przypadkach z przejściem do innych dele-
gatur bądź centrali NIK, a także zewnętrz-
nych podmiotów, w tym europejskich; 
Żaneta Bołtromiuk-Nowak podjęła pracę 
w strukturach UE w Brukseli.

Dla  porównania, w  Delegaturze 
NIK w Koszalinie zatrudnionych było 

53 Ż. Bołtromiuk-Nowak, T. Wołos, op. cit., s. 141.
54 Z wyłączeniem kierownictwa delegatury.
55 Wpływ na stan zatrudnienia miało przejęcie kontrolerów zatrudnionych w Koszalinie Oddziale Zamiejsco-

wym Delegatury NIK w Szczecinie.
56 Stan na 31 grudnia 2018 r., z wyłączeniem trzech członków kierownictwa delegatury.

25 kontrolerów (wg stanu na 12 paździer-
nika 1993 r.), a 27 na koniec 1998 r. W ko-
lejnych latach ich liczba zmniejszała się 
(do 20 na koniec 1999 r. i 12 na koniec 
2003 r., tj. połączenia Delegatury NIK 
w Szczecinie i Oddziału Zamiejscowego 
w Koszalinie).

Delegatura współcześnie
W 2018 r. w Delegaturze Najwyższej 
Izby Kontroli w Szcze cinie było za-
trudnionych 37 kontrolerów56 i pięciu 
pracowników administracji. Rocznie 
inspektorzy przeprowadzają kontro-
le dotyczące ponad trzydziestu zagad-
nień, które obejmują około 110 jed-
nostek kontrolowanych (od 1996 r. 
przeprowadzili ponad 3380 kontroli, 
w ponad 971 tematach kontroli). W la-
tach 2008–2014 kilkakrotnie uczestni-
czyli również w kontrolach Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego. Dotyczyły 
one na przykład poświadczenia wiary-
godności za rok 2013 (DAS 2013) i sys-
temów Zarządzania i Kontroli Programu 
Operacyjnego Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (dwukrotnie uczestniczyła 
w nich wicedyrektor Karolina Wirszyc-
-Sitkowska).

Znacząco zwiększyła się po 1989 r. licz-
ba kontrolerów z wykształceniem praw-
niczym (z 3 w 1993 r. do 12 w 2018 r.) 
oraz  ekonomicznym (z  6 w  1993  r. 
do 13 w 2018 r.).
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Od początku obowiązywania ustawy 
z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli rośnie liczba kontroli koordy-
nowanych przez delegaturę. W latach 
1995–2004 delegatura zrealizowała osiem 
takich kontroli. Po 2004 r. (do 2013 r.), 
status kontroli koordynowanej miało rów-
nież osiem kontroli, a w ostatnim okresie 
(lata 2014–2018) dziewięć. Zakres badanej 
tematyki był bardzo szeroki i obrazował 
w większości problemy, z którymi borykało 
się państwo i region zachodniopomorski 
w okresie transformacji. 

Działalność merytoryczna delegatury 
była ściśle związana ze specyfiką lokal-
ną, na którą wpływ miały następujące 
czynniki: występowanie dużych przed-
siębiorstw przemysłowych, obszary zależ-
ne od gospodarki morskiej, rybołówstwa 
i rybactwa, znaczna liczba Państwowych 
Gospodarstw Rolnych, obszar nadgranicz-
ny i związane z tym problemy transgra-
niczne, a także pas nadmorski i funkcjonu-
jący tam przemysł portowy i turystyczny. 
Te wszystkie dziedziny życia gospodar-
czego uległy w nowej rzeczywistości go-
spodarczej dynamicznym przemianom, 
które wzbudzały także ogromne emo-
cje społeczne. Z 40 kontroli planowych, 
w których gospodarzem była szczecińska 
delegatura57, do 2014 r. przeprowadzono 
12 kontroli dotyczących gospodarki mor-
skiej, rybołówstwa lub rybactwa. 

Obecnie Delegatura Najwyższej Iz by 
Kon troli w Szczecinie kontrolami obej-
muje także takie zagadnienia jak: działal-
ność uzdrowisk, ochrona lub opieka nad 

57 Przeprowadzonych po wejściu w życie ustawy z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli, z wyłączeniem kon-
troli budżetowych.

zabytkami, funkcjonowanie świetlic lub 
młodzieżowych ośrodków wychowaw-
czych. Jak wspomniano, zakres tema-
tyki jest bardzo obszerny i z pewnością 
nie sposób dokonać ich gruntowniej anali-
zy w niniejszym artykule. Z tego powodu 
przytoczone zostaną wyniki 10 kontroli, 
które ukazują efekty pracy zespołu kon-
trolerskiego.

Działalność kontrolna
Obszarem, który  generował proble-
my gospodarcze i społeczne był proces 
przekształceń przemysłu stoczniowego, 
w tym stoczni remontowych. Delegatura 
zajmowała się nim dwa razy (w 1997 r. 
i 2004 r.). W obu przypadkach wykazy-
wano brak koncepcji przemian struktu-
ralnych ze strony rządu, złe zarządzanie, 
przeprowadzanie remontów statków 
po zaniżonych cenach, zawieranie nie-
korzystnych umów z kontrahentami za-
granicznymi, a także bałagan kompeten-
cyjny, które w znaczącym stopniu przy-
czyniły się do kryzysu, w jakim znalazły 
się polskie stocznie po przełomie 1989 r. 
Należy także zaznaczyć, że ośrodki zarzą-
dzające tą częścią gospodarki nie przyj-
mowały zaleceń NIK, powtarzając błędy. 
Doprowadzono w ten sposób do faktycz-
nego załamania się tej dziedziny gospo-
darki w Polsce. Najwyższa Izba Kontroli 
szczególnie krytycznie oceniła jakość 
zarządzania stoczniami remontowymi. 
Jak wspomniano, musiały one uporać 
się z utratą dotychczasowych rynków 
oraz, związanym z  tym, nadmiarem 
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mocy produkcyjnych. Sytuację powyż-
szą komplikowało niedostateczne przy-
gotowanie merytoryczne kadr zarządza-
jących, które podejmowanymi decyzjami 
przyczyniały się do pogorszenia rentow-
ności przedsiębiorstw. Izba wskazywała, 
iż często, już w momencie podpisywania 
kontraktu, jego postanowienia były nieko-
rzystne dla stoczni. Jako przykład wymie-
niono realizowany przez Morską Stocznię 
Remontową S.A. w Świnoujściu kontrakt 
na remont i przebudowę statku „Bellona” 
dla armatora szwedzkiego. W jego wyniku 
poniesiono stratę w wysokości 6,7 mln zł. 
Była ona przede wszystkim rezultatem 
nieokreślenia w kontrakcie szczegółowego 
zakresu prac. Umożliwiło to armatoro-
wi wymuszanie na Stoczni wykonywania 
dodatkowych zleceń, po rażąco niskich 
cenach. Podobne nieprawidłowości doty-
czyły także innych kontraktów. Na zba-
danych 385 zleceń remontowych reali-
zowanych przez Stocznię w latach 1995 
i 1996 oraz za trzeci kwartał 1997 r. – 126 
(tj. 32,7%) było deficytowych, przyno-
sząc stratę łączną w wysokości 8,8 mln 
złotych. Podobne sytuacje występowały 
we wszystkich pozostałych stoczniach 
remontowych58.

Rybołówstwo i rybactwo

Zespół kontrolny delegatury zaangażo-
wał się również w zagadnienia dotyczą-
ce funkcjonowania obszarów zależnych 
od rybołówstwa i rybactwa. Koordynatorzy 

58 Informacja�o�wynikach�kontroli�przekształceń�własnościowych�w�morskich�stoczniach�remontowych,�z 21.11.1998 r.; 
Informacja�o�wynikach�kontroli�przekształceń�własnościowych�w�morskich�stoczniach�remontowych, z grudnia 2004 r. 

59 Kontrole nr: P/00/171, P/02/160, P/03/167, P/03/168, P/04/170, P/05/151, P/06/151, P/07/158, 
P/10/170, P/12/171 oraz P/14/113.

kontroli (dyrektor Jarosław Staniszewski, 
wicedyrektor Karolina Wirszyc-Sitkowska) 
uczestniczyli w posiedzeniach Komitetu 
Monitorującego Program Operacyjny 
„Zrównoważony rozwój sektora rybo-
łówstwa i nadbrzeżnych obszarów ry-
backich 2007–2013”. Ponadto delegatu-
ra przeprowadziła 11 kontroli w tym za-
kresie59. W okresie transformacji obszary 
te musiały stawić czoła dokonującym się 
zmianom. W związku z realizacją progra-
mów dofinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej, w latach 2004–2013 Polska 
otrzymała jedne z największych środków 
na stworzenie nowoczesnego i konkuren-
cyjnego sektora rybackiego, rybołówstwa 
morskiego oraz na rozwój lokalny (łącznie 
ponad 1100 mln euro). Kolejne 531 mln 
euro przyznano na realizację Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (na lata 
2014–2020). Przystąpienie do wspólnej 
polityki rybołówstwa UE przyniosło roz-
winięte infrastrukturalnie, gospodarczo 
i turystycznie tereny nadmorskie, jednak 
również znaczne ograniczenie się floty ry-
backiej, która składała się głównie z jedno-
stek starych i o niewielkich rozmiarach. 
W okresie ostatnich 27 lat zmniejszenie do-
tyczyło zarówno liczby statków, jak i zdol-
ności połowowej. Zbyt duża liczba jed-
nostek w stosunku do wielkości zasobów 
Morza Bałtyckiego powodowała jego nad-
mierną eksploatację. Od czasu przystąpie-
nia do UE liczba statków rybackich zmalała 
o około 36%. Przeprowadzone kontrole 
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wykazały, że 1 maja 2004 r. polskie rybo-
łówstwo morskie nie było w pełni przy-
gotowane do wypełniania założeń i celów 
wspólnej polityki rybackiej. Stwierdzono, 
że sposób wyboru statków do złomowania 
nie gwarantował likwidacji najstarszych 
i najbardziej wyeksploatowanych jedno-
stek. Negatywnie oceniono niewykorzy-
stanie wsparcia finansowego na budowę 
nowych statków, które wygasło z końcem 
2004 r. Przyczyniło się do tego niewyda-
nie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi rozporządzenia określającego wzór 
umowy o przyznanie dofinansowania 
(opublikowane dopiero w styczniu 2005 r., 
gdy tymczasem pomoc dostępna była tylko 
do końca 2004 r.)60. W latach 2002–2006 
niedostosowano również centrów pierw-
szej sprzedaży ryb do potrzeb rybaków. 
Wykonane adaptacje budynków nie po-
zwoliły na rozpoczęcie ich użytkowania 
w planowanym terminie, a część zakupio-
nego wyposażenia była bezużyteczna61. 
NIK wykazała również problemy w funk-
cjonowaniu Lokalnych Grup Rybackich. 
Ich źródłem było m.in. to, że rozpoczę-
ły one działalność dopiero po upływie 
4 lat od początku okresu programowania 
2007–2013 oraz po ponad 2 latach od wej-
ścia w życie ustawy o wspieraniu sekto-
ra rybackiego. Ponadto ich rola sprowa-
dzała się jedynie do wyboru wniosków, 

60 Informacja�o�wynikach�kontroli�przygotowania�polskiego�rybołówstwa�morskiego�do�integracji�z�Unią�Euro-
pejską (P/04/170 z 30.12.2004) oraz Informacja�o�wynikach�kontroli�wykorzystania�środków�wspólnotowych�
z�Finansowego�Instrumentu�Wspierania�Rybołówstwa�(FIWR)�na�restrukturyzację�rybołówstwa�morskiego 
(P/05/151), z 29.6.2006.

61 Informacja�o�wynikach�kontroli�tworzenia�i�funkcjonowania,�współfinansowanych�z�budżetu�Unii�Europejskiej,�
lokalnych�centrów�pierwszej�sprzedaży�ryb�w�latach�2002�–�wrzesień�2006 (P/06/151), z 2.7.2007 r.

62 Informacja�o�wynikach�kontroli�wykonywania�Lokalnych�Strategii�Rozwoju�Obszarów�Rybackich (P/14/113), 
z 15.4.2015.

a następnie sporządzania list rankingo-
wych, ponieważ przyznawanie i rozliczanie 
pomocy należało do kompetencji samorzą-
dów województw. Wyniki kontroli funk-
cjonowania Lokalnych Grup Rybackich 
oraz sformułowane wnioski zostały wyko-
rzystane w kolejnym programie unijnym 
na lata 2014–202062. 

Znaczące obszary terenów rolniczych 
warunkowały kontrole dotyczące pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej. Po zmia-
nach jakie nastąpiły po 1989 r., ich liczba 
zmniejszyła się, zmienił się też ich cha-
rakter. Z czasem na znaczeniu zyskiwały 
kontrole dotyczące przekształceń własno-
ściowych, zagadnień związanych z ochroną 
środowiska, przeciwdziałania eutrofiza-
cji czy bezpieczeństwa żywności. W jed-
nej z ostatnich koordynowanych kontroli 
delegatura zbadała sprzedaż nierucho-
mości rolnych Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa przez Oddziały Terenowe 
Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) 
w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. 
Wyniki kontroli wykazały, że głównym 
mechanizmem przejęcia przez cudzoziem-
ców praw do gruntów rolnych w Polsce 
było nabycie udziałów w spółkach z kapi-
tałem polskim, do których należała ziemia. 
Na tę czynność cudzoziemcy nie musie-
li mieć zezwolenia Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Wszystkie transakcje 
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odbywały się legalnie, na prywatnopraw-
nym rynku obrotu gruntami. Spółki kon-
trolowane przez obcy kapitał nie miały 
obowiązku przekazywania do rejestrów 
sądowych informacji o posiadanych grun-
tach rolnych. Z tego powodu KRS nie prze-
kazywał do MSW danych niezbędnych 
do ewidencjonowania transakcji z udzia-
łem cudzoziemców. Luka w przepisach 
spowodowała, że Ministerstwo nie miało 
pełnych danych dotyczących rzeczywi-
stej wielkości nabytej przez cudzoziem-
ców ziemi. NIK w toku kontroli ustali-
ła, że w latach 2011–2012 cudzoziemcy 
przejęli w ten sposób w województwie 
dolnośląskim i województwie zachod-
niopomorskim co najmniej 6 156,8 ha 
gruntów. Skutkowało to minimum trzy-
krotnym zaniżeniem nabytej powierzch-
ni, wykazywanej w rejestrach prowadzo-
nych przez MSZ. NIK stwierdziła rów-
nież, że ANR nierzetelnie wykonywała 
zadania dotyczące poprawy struktury ob-
szarowej gospodarstw rolnych. Oddziały 
ANR nie znały tej struktury w poszcze-
gólnych gminach, chociaż należało ją brać 
pod uwagę przy sprzedaży nieruchomości. 
Agencja nie monitorowała również wy-
stępujących na rynku wtórnym procesów 
koncentracji gruntów. NIK sformułowa-
ła wniosek o zmianę prawa (skierowany 
do Ministra Spraw Wewnętrznych), w celu 
zapewnienia pozyskiwania pełnej informa-
cji o obejmowanych udziałach lub akcjach 
przez cudzoziemców, w spółkach będą-
cych właścicielami lub użytkownikami 

63 Informacja�o�wynikach�kontroli�sprzedaży�nieruchomości�rolnych�Zasobu�Własności�Rolnej�Skarbu�Państwa�przez�
Oddziały�Terenowe�Agencji�Nieruchomości�Rolnych�w�Szczecinie,�Warszawie�i�Wrocławiu�(P/13/195),�z 14.1.2014.

64 Dz.U. z 2016 r. poz. 2175.

wieczystymi nieruchomości rolnych63. 
Wniosek został zrealizowany w wyniku 
uchwalenia ustawy z 2 grudnia 2016 r. 
o zmianie ustawy o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców oraz niektó-
rych innych ustaw64.

Zarządzanie w gminach nadmorskich

Dużą rolę delegatura przywiązywa-
ła do spraw związanych z działalnością 
organów administracji w gminach nad-
morskich, które są newralgicznym miej-
scem dla funkcjonującej tutaj turystyki. 
Na szczególną uwagę zasługuje kontro-
la dotycząca planowania przestrzennego 
w obszarze pasa przybrzeżnego, w któ-
rej NIK wykazała chaos kompetencyjny, 
jaki panował pomiędzy organami admi-
nistrującymi tę dziedzinę. Doprowadził 
on do tego, że administracja utraciła kon-
trolę nad inwestycjami przeprowadza-
nymi na tym terenie. Wręcz wykazano, 
że niektóre starostwa naruszały ustawowe 
obowiązki w zakresie uzgodnień i poro-
zumień z właściwymi organami admini-
stracji morskiej, sankcjonując w ten spo-
sób powstawanie samowoli budowlanych 
w pasie nadbrzeżnym. Kontrolerzy wska-
zywali, że około 80% powierzchni pasa 
nadbrzeżnego nie było objęte miejsco-
wymi planami zagospodarowania prze-
strzennego. Powodowało to, że zagospo-
darowanie tego obszaru odbywało się na 
podstawie indywidulanych decyzji o wa-
runkach zabudowy, które w znacznej licz-
bie nie były konsultowane z właściwym 
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urzędem morskim. NIK wykazała także 
niewystarczające działania powiatowych 
inspektorów nadzoru budowlanego, którzy 
nie uwzględniali w realizowanych kon-
trolach możliwości wystąpienia samowoli 
budowlanych. Równie istotne były wnio-
ski dotyczące problematyki gospodaro-
wania majątkiem gmin nadmorskich. 
Kontrolerzy szczecińskiej delegatury 
stwierdzili, że w znacznej części samo-
rządy straciły nad nim kontrolę, narażając 
na pomniejszenie ich dochodów. Ważne 
były również ustalenia, że organy wyko-
nawcze gmin nie określiły jasnych zasad 
udostępnienia nieruchomości w sezonie 
letnim, pomimo tego że spoczywał na nich 
taki obowiązek ustawowy. W ocenie NIK, 
taki stan umożliwiał występowanie me-
chanizmów korupcjogennych. W wyni-
ku kontroli Izba skierowało do Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa wnioski 
de lega ferenda, których wprowadzenie 
powinno w znacznych stopniu ograniczyć 
negatywne zjawiska65.

Z turystyką była także związana kon-
trola spełniania wymogów określonych 
dla uzdrowisk. Wykazano w niej, że żadna 
z kontrolowanych miejscowości nie speł-
niała ich w całości. Najwyższa Izba Kontroli 
wskazywała, że wielu polskim uzdrowi-
skom grozi utrata tego statusu. W wyniku 
kontroli ustalono, że w 10 (z 11 badanych) 
przekroczono dopuszczalne normy hałasu. 
Badania jakości powietrza były przeprowa-
dzane nierzetelnie i nie odzwierciedlały 
rzeczywistego poziomu zanieczyszczeń. 

65 Informacja o wynikach kontroli Nadzór�nad�inwestycjami�w�pasie�nadbrzeżnym�nadmorskich�miejscowości�
turystycznych z 2.2.2016.

66 Informacja z kontroli Spełnianie�wymogów�określonych�dla�uzdrowisk z 29.12.2016.

Zastrzeżenia zostały zgłoszone rów-
nież w odniesieniu do decyzji podejmo-
wanych przez gminy, które nie uchwalały 
lub nie aktualizowały planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Z tego powodu 
w jednym uzdrowisku, wbrew ustawowym 
zakazom, wybudowano sklep wielkopo-
wierzchniowy, parking, domy jednorodzin-
ne i turystyczne. Wykazano także bierność 
Ministra Zdrowia, który nie monitorował 
zachowania warunków leczniczych i środo-
wiskowych, od spełnienia których jest uza-
leżnione przyznanie statusu uzdrowiska. 
W wyniku kontroli skierowano, głównie 
do Ministra Zdrowia, wnioski o podjęcie 
działań legislacyjnych, które uniemożliwi-
łyby występowanie podobnych nieprawi-
dłowości w przyszłości66.

Równie intersujące były wyniki kontroli 
dotyczącej kształtowania cen i usług za do-
starczanie wody i odprowadzanie ścieków. 
Najwyższa Izba Kontroli wykazała w niej, 
że rola gmin, które były jednocześnie wła-
ścicielem przedsiębiorstwa dostarczające-
go wodę, regulatorem cen oraz przedsta-
wicielem konsumentów, spowodowała, 
że stan ten był niekorzystny dla odbiorców. 
W trakcie kontroli wykazano, że w ciągu 
pięciu lat podniosły one ceny od 18% 
do 42%, przy czym nie było to uzasad-
nione ekonomicznie. Kontrolerzy wyka-
zali także, że wypracowany w ten sposób 
zysk często przeznaczano na cele niezwią-
zane z działalnością statutową przedsię-
biorstwa, np. finansowano z niego gminny 
klub sportowy. Kontrolerzy stwierdzili 
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także, że władze samorządowe nie przy-
wiązywały należytej wagi do właściwego 
ustalania cen wody i ścieków. Efektem 
tego część samorządów zatwierdzała, 
bez zastosowania procedury weryfika-
cji, cenniki opracowywane przez przed-
siębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. 
Izba wskazała także, że taki stan, wobec 
pogarszania się kondycji finansowej części 
gmin, umożliwia „łatanie” deficytu budże-
towego dochodami powstałymi z wyso-
kich cen wody, za które płacą mieszkańcy. 
Wykazano także, że słabość mechanizmów 
kontroli zarządczej, dowolność działania 
oraz brak wymaganej jawności działania 
umożliwiają występowanie mechanizmów 
korupcjogennych. W wyniku tej kontroli 
NIK skierowała wnioski o podjęcie dzia-
łań legislacyjnych, głównie do Ministra 
Infrastruktury, w celu określenia limi-
tu marży oraz wprowadzenia wymogu 
uwzględniania przez przedsiębiorstwa 
w przychodach kolejnego roku nadwy-
żek osiągniętych zysków. Wymiernym 
wynikiem kontroli było stworzenie nie-
zależnego regulatora, który nadzoruje ceny 
dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków w gminach67.

Pozostała działalność
W działalności kontrolnej delegatura wy-
korzystywała wszystkie przewidziane 
ustawą o NIK możliwości przygotowania, 
przeprowadzenia i opracowania wyników 
kontroli. W 2014 r. nawiązała współpra-
cę z Prokuraturą Okręgową w Szczecinie. 
Ważnym celem podjętych działań, obok 

67 Informacja o wynikach kontroli Kształtowanie�cen�usług�za�dostarczanie�wody�i�odprowadzanie�ścieków 
z 6.6.2016. 

bieżącej współpracy i wymiany doświad-
czeń, było zapewnienie najwyższej jakości 
merytorycznej zawiadomień o uzasadnio-
nym podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa. Koordynatorem podjętej współpra-
cy została doradca Małgorzata Jabłońska. 
Była ona również jednym z opiekunów apli-
kantów Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury. 

Od 2014 r., w celu lepszego przygoto-
wania się do kontroli lub podsumowania 
jej wyników, zaczęto również wykorzy-
stywać panele ekspertów. Jeden z nich 
dotyczył realizacji Lokalnych Strategii 
Rozwoju Obszarów Rybackich. Kolejny, 
w lipcu 2017 r., został poświęcony funk-
cjonowaniu młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych. 

Upowszechnianie  
efektów pracy Izby
Delegatura aktywnie działa również 
na polu publikacji i upowszechniania in-
formacji o wynikach kontroli. Wyznaczone 
zostały osoby pełniące funkcję nieetato-
wego rzecznika prasowego. Początkowo 
pełnił ją doradca Zdzisław Marcuch, na-
stępnie kontrolerka Iwona Gołębiewska, 
a po niej wicedyrektor Karolina Wirszyc- 
-Sitkowska. Obecnie funkcję tę wyko-
nuje doradca Leszek Chwat. Efektem 
ich działań był znaczący wzrost w me-
diach informacji o prowadzonych kon-
trolach. Działalność rzeczników wykra-
czała poza delegaturę. Byli oni jednymi 
z głównych ekspertów audycji radiowych, 
dotyczących np. kształtowania cen usług 
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za dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków czy funkcjonowania uzdrowisk.

Kontrolerzy prezentowali również wy-
niki kontroli na seminariach i konferen-
cjach, często współorganizowanych przez 
delegaturę. W lutym 2014 r. w Zachodnio-
pomorskim Urzędzie Wojewódzkim dy-
rektor Jarosław Staniszewski i doradca 
Igor Steinmetz dyskutowali z przedsta-
wicielami administracji o tym, jak po-
prawić funkcjonowanie schronisk oraz 
opiekę gmin nad bezdomnymi zwie-
rzętami. Z kolei w czerwcu 2016 r. ko-
ordynatorzy kontroli Adam Borowski 
i  Ra dosław Kropiowski omówili na 
kon ferencji zorganizowanej wspólnie 
z  Wo jewodą Zachodniopomorskim 
i Zachod nio pomorskim Wojewódzkim 
Kon ser wato rem Zabytków wyniki 
kontroli dotyczącej ochrony i opieki 
nad zabytkami. Delegatura, wspólnie 

z Za chodniopomorskim Uniwersytetem 
Te ch no logicznym, w październiku 2016 r., 
była organizatorem VI międzynarodowej 
konferencji naukowej z cyklu Fenomeny 
Pogranicza „Rola planowania przestrzenne-
go w zrównoważonym rozwoju”. Inspiracją 
były m.in. wyniki kontroli nadzoru nad in-
westycjami w pasie nadbrzeżnym nad-
morskich miejscowości turystycznych. 
Wykorzystano wówczas efekty pracy 
Zespołu problemowego do przeprowa-
dzenia analizy wyników kontroli z zakre-
su planowania i zagospodarowania prze-
strzennego (powołanego przez Prezesa 
NIK, w skład którego wchodził dyrek-
tor Jarosław Staniszewski). Na zaprosze-
nie wojewody zachodniopomorskiego, 
w lutym 2017 r., kierownictwo delegatury 
zaprezentowało wyniki tej kontroli pod-
czas spotkania ze starostami wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Kontrolerzy 
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Konferencja „Planowanie wieloletnie – efektywność zadań publicznych – Benchmarking”; na pierw-
szym planie od lewej: Jarosław Staniszewski, dyrektor Delegatury NIK w Szczecinie, Wiesław 
Karliński, wicedyrektor Departamentu Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego NIK, Karolina 
Wirszyc-Sitkowska, wicedyrektor Delegatury NIK w Szczecinie; w głębi trzeci od lewej prezes Naj-
wyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, Szczecin, marzec 2015 r.
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(Ja ro sław Staniszewski, Karolina Wirszyc- 
-Sitkowska, Sylwia Krawczyk i Bogumiła 
Mędrzak) wzięli również udział w dys-
kusji podczas posiedzenia Podzespołu 
ds. uzdrowisk w Ministerstwie Zdro-
wia, działającego w ramach Zespołu 
Trój stronnego (został on powołany przez 
Ministra Zdrowia w związku z wynikami 
kontroli NIK).

Obok prezentacji wyników prowadzo-
nych kontroli na posiedzeniach komisji 
sejmowych i senackich, delegatura za-
angażowała się we współpracę z zachod-
niopomorskimi ośrodkami naukowymi. 
Efektem, oprócz wspomnianej wyżej 
współorganizacji konferencji dotyczącej 
planowania przestrzennego, był aktywny 
współudział w konferencjach organizo-
wanych przez Uniwersytet Szczeciński. 
Począwszy od kwietnia 2014 r., Najwyższa 
Izba Kontroli corocznie uczestniczy w kon-
ferencjach naukowych „Pla nowanie wie-
loletnie – efektywność zadań publicz-
nych – Benchmarking”, organizowanych 
przez prof. dr hab. Teresę Lubińską, kie-
rownika Katedry Finansów Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uni wer-
sytetu Szczecińskiego. Na konferencjach 
prezentowane są informacje o działalno-
ści NIK. 

Przykładowo, prezes NIK Krzysztof 
Kwiatkowski w 2015 r. omówił realiza-
cję inwestycji oraz przygotowanie insty-
tucji rządowych i samorządowych do wy-
korzystania przyznanych środków unij-
nych, a w 2016 r. wiceprezes NIK Wojciech 
Kutyła rolę zamówień publicznych w ab-
sorpcji środków UE. 

Kontrolerzy są również stałymi uczest-
nikami paneli w ramach kolejnych edycji 
Forum Samorządowego, organizowanego 

na Wydziale Zarządzania i Ekono miki 
Usług Uniwersytetu Szcze cińskiego. 
Uczestnicy konferencji wysoko oce-
niali jakość materiałów publikowanych 
przez NIK. 

Po godzinach
Życie delegatury nie ogranicza się do pro-
wadzenia kontroli. Do tradycji należą spo-
tkania z byłymi pracownikami, którzy ko-
rzystają z uroków życia na emeryturze. 
Zostały zapoczątkowane przez dyrektor 
Lucynę Tazbir. Zaangażowanie i otwartość 
na ludzi doradcy Jerzego Wasilewskiego, 
szefa komisji socjalnej, sprzyja organi-
zacji takich spotkań i wspólnym wspo-
mnieniom. Wraz z Jadwigą Grzywacz 
jest on łącznikiem pomiędzy obecnymi 
i byłymi pracownikami Delegatur NIK 
w Szczecinie i w Koszalinie. 

Przynajmniej raz w roku organizowane 
są kilkudniowe szkolenia dla wszystkich 
pracowników. Oprócz konkretnej wie-
dzy, dają szansę na rozwój współpracy 
i lepszej komunikacji między członkami 
zespołu. Na długo zostanie zapamiętany 
wyjazd do Barlinka w 2011 r., gdzie spo-
tkali się pracownicy dwóch Delegatur 
NIK: z Zielonej Góry i Szczecina. Istotna 
była realizacja przewidzianych szkoleń, 
ale równie ważny mecz piłkarski, po-
między FC Bachusami (zdobywcami 
szóstego miejsca w I turnieju o Puchar 
Prezesa NIK w Halowej Piłce Nożnej), 
a GryfNIK-ami. 

Przygoda delegatury z piłką nożną trwała 
przez kolejne lata. W pierwszym (w któ-
rym uczestniczyła) turnieju o Puchar 
Prezesa NIK w Halowej Piłce Nożnej 
(w 2012 r.), drużyna GryfNIK-ów za-
jęła piąte miejsce, a doradca Wiesław 
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Chabraszewski zdobył największą licz-
bę goli (osiem). Jest on również uczest-
nikiem wielu innych cyklicznych imprez 
sportowych. Wielokrotnie stawał na po-
dium Ogólnopolskich Letnich Spartakiad 
Prawników (w latach 2005–2018) oraz 

Polski Masters w lekkiej atletyce i pięcio-
boju klasycznym. 

Od wielu lat ze sportem związany jest 
kontroler Maciej Mikulski. Od 1992 r. po-
święca się piłce nożnej. Początkowo jako za-
wodnik, a od 2004 r. jako trener (od 2007 r. 

Fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 D

el
eg

at
ur

y 
N

IK
 w

 S
zc

ze
ci

ni
e

X Rajd Górski NIK, Bieszczady – trasa na Tarnicę; od prawej: Arkadiusz Pawlik, Delegatura NIK 
w Kielcach, Iwona Gołębiewska, Delegatura NIK w Szczecinie, Paweł Potempski, Delegatura NIK 
we Wrocławiu, 3-7 września 2008 r.
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Pracownicy delegatury podczas pobytu szkoleniowo-integracyjnego w Barlinku; w pierwszym rzę-
dzie: wicedyrektor Karolina Wirszyc-Sitkowska, (czwarta od lewej), dyrektor Jarosław Staniszew-
ski (stoi, siódmy od lewej), wicedyrektor Ryszard Pelczar (drugi od lewej), 13-15 czerwca 2011 r.
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jako pracownik NIK). Posiadane upraw-
nienia (dyplom trenera II klasy, UEFA B, 
a od 2016 r. UEFA A), z powodzeniem 
wykorzystuje w działalności szkoleniowej, 
jako trener piłkarskiego Klubu Sportowego 
Gryf Polanów. 

Sport jest również pasją życiową dy-
rektora Jarosława Staniszewskiego. Od 
kilku lat specjalizuje się w jeździe szyb kiej 
na rolkach. Jest wielokrotnym uczest-
nikiem ogólnopolskich półmaratonów 
i maratonów w rolkarstwie szybkim 
(w tym w ramach Pucharu Polski), sta-
wał również na najwyższym podium. 
Pasję sportową godzi ze śpiewem chó-
ralnym. Razem z Chórem Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szcze-
cinie zdobył w kwietniu 2018 r. złoty 

dyplom podczas 8. Międzynarodowego 
Festiwalu Chóralnego „Kaunas Cantat” 
w Kownie. 

Pasje artystyczne i turystyczne z sukce-
sem łączył i łączy na emeryturze doradca 
Bogdan Maślak. Jest zagorzałym piechu-
rem, wielokrotnym uczestnikiem Rajdów 
Górskich NIK, a także pasjonatem rowe-
rowych wypadów na pogranicze. Znany 
jest też jako autor delegaturowych anegdot, 
zbiorów wierszy i limeryków. 

Z kolei Marzenę Guzierowicz, w zasa-
dzie „od zawsze” fascynują tańce standar-
dowe, karaibskie i latynoamerykańskie. 
Udostępnione pracownikom NIK w 2010 r. 
karty wstępu na zajęcia sportowo-rekre-
acyjne były dla niej impulsem do powrotu, 
po latach przerwy, do aktywnego realizo-
wania pasji. 

Pasją emerytowanego kontrolera Tade-
usza Jaworskiego jest natomiast nadal 
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Wrotkarska Majówka na Torze „Poznań”, Jaro-
sław Staniszewski, dyrektor delegatury poko-
nuje dystans 20 km, 3 ma ja 2017 r.
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XXVII Ogólnopolska Letnia Spartakiada Praw-
ników w Szczecinie, Wiesław Chabraszewski  
na dystansie 200 m, 7-11 września 2016 r.
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turystyka, przede wszystkim górska. Od 
naj młodszych lat wędrował po górskich 
szlakach. Uczestniczył w 13 (z 16) Raj-
dach Górskich NIK. Brał również udział 
we wszystkich rajdach „Łaziorów górskich 
NIK”, organizowanych od 2015 r.; zdo-
był Gerlach, Rysy i Krywań. W zaciszu 
domowym z powodzeniem zajmuje się 
renowacją starych mebli. 

Od wczesnych lat 60. ubiegłego wieku 
przy delegaturze funkcjonowało koło fi-
latelistów Polskiego Związku Filatelistów. 
Założycielem i jego pierwszym przewod-
niczącym był kontroler Leonard Pisarski. 
Od 1984 r. funkcję tę pełnił wicedyrektor 
Rajmund Krok, a do najaktywniejszych 
członków należeli: Jadwiga Grzywacz, 
Józef Leśniewicz, Sławomir Brauła oraz 
Stanisław Dobrowolski. Początkowo koło 

zrzeszało ponad 20 członków, w latach 90.  
ich liczba przekroczyła 40 osób.

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli 
w Szczecinie funkcjonuje już siedem-
dziesiąt dwa lata. W tym okresie mu-
siała rozwiązywać wszystkie proble-
my, jakie dotykały także  innych in-
stytucji funkcjonujących w tej części 
Polski, które były tworzone od podstaw. 
Wyróżniało ją miejsce jakie zajmowała 
w systemie organów władzy w okresie 
PRL. Po 1989 r. miała za zadanie przy-
stosować się do funkcjonowania w nowej 
rzeczywistości politycznej, społecznej i go-
spodarczej. Dokonano tego bez przepro-
wadzania większych zmian kadrowych. 

Obecnie Delegatura NIK w Szcze cinie 
cieszy się opinią samodzielnej jednost-
ki, która oprócz kontroli o charakterze 
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Spotkanie wigilijne z byłymi pracownikami Delegatury NIK w Szczecinie; dyrektor Lucyna Tazbir (stoi 
w drugim rzędzie, czwarta od prawej), wicedyrektor Rajmund Krok (pierwszy od lewej), 11 grudnia 2002 r.
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regio nalnym, jest zdolna do koordynowania 
kontroli ogólnopolskich. Przeprowadzano 
je z wymiernym skutkiem, czego dowodzą 
zmiany legislacyjne, mające wpływ na po-
prawę funkcjonowania państwa, postu-
lowane przez delegaturę w następstwie 
prowadzonych kontroli. W związku z kon-
trolą sprzedaży nieruchomości rolnych, 
wprowadzono uregulowania prawne za-
pewniające pozyskiwanie pełnej informa-
cji o obejmowanych przez cudzoziemców 
udziałach lub akcjach. Z kolei powołanie 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
„Wody Polskie” realizowało wniosek 
wzmocnienia pozycji odbiorców usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych w dro-
dze utworzenia niezależnego regulatora 
rynku. Natomiast wyniki kontroli funkcjo-
nowania obszarów zależnych od rybołów-
stwa i rybactwa uwzględniono w progra-
mie unijnym „Rybactwo i Morze” na lata 
2014–2020.

JAROSŁAW STANISZEWSKI
dyrektor,
dr MARCIN STEFANIAK
doradca techniczny, historyk, 
Delegatura NIK w Szczecinie




