
Z życia NIK 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski na uroczystym posiedze-
niu Kolegium NIK w Sejmie, 10 lutego 2014 r., ogłosił pierwszą edycję Nagrody im. 
Władysława Stasiaka, inspektora i byłego dyrektora departamentu w NIK, tragicznie 
zmarłego w katastrofie smoleńskiej. „Chcemy tę nagrodę przyznawać osobom, które 
działając ponad podziałami politycznymi, uczyniły swoje otoczenie bardziej bezpiecz-
nym i przyjaznym dla obywateli” – powiedział Prezes. Kandydatów do nagrody mogą 
zgłaszać wszyscy pracownicy NIK, a jej kapitułę tworzyć będą członkowie Kolegium 
NIK z udziałem Barbary Stasiak, wdowy po Władysławie Stasiaku. Nagrodę (pamiąt-
kową statuetkę) wręczać będą Prezes NIK i Barbara Stasiak w okresie obchodów kolej-
nych rocznic powołania NIK.

Władysław Stasiak urodził się 15 marca 1966 roku we Wrocławiu w rodzinie o silnych 
tradycjach patriotycznych. Podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim działał 
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w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, współorganizował strajki studenckie, współre-
dagował pismo „akces”. Studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Wrocławskiego ukoń-
czył w 1989 r. i przez dwa lata pracował na uczelni. W tym czasie odbył staż w Dyrekcji 
Generalnej Policji Państwowej w MSW we Francji. W 1993 r. ukończył Krajową Szkołę 
administracji Publicznej (pierwsza promocja) i zaczął pracę w Najwyższej Izbie Kontroli, 
najpierw jako doradca ekonomiczny, potem wicedyrektor, a następnie przez pewien czas 
p.o. dyrektora Departamentu obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
odpowiadał za kontrole ważne z punktu widzenia tworzących się struktur wolnego 
państwa – badające sprawność działania Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży 
Pożarnej. Szczególnie interesowały go sprawy bezpieczeństwa i zajmował się zagadnie-
niami przygotowywania struktur państwa do sytuacji kryzysowych, służb do zwalcza-
nia przestępczości zorganizowanej i przestępczości gospodarczej, ochroną granicy pań-
stwowej, funkcjonowaniem systemów informatycznych. 

Stale dbał o podnoszenie kwalifikacji. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych szko-
leniach, seminariach oraz stażach dotyczących formułowania strategii bezpieczeństwa, 
współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, formacji policyjnych. reprezentował NIK 
we współpracy z radą audytorów Nato. Wraz z brytyjskim Narodowym Urzędem 
Kontroli (Nao) wypracowywał zasady prowadzenia kontroli wykonania zadań w dzie-
dzinie bezpieczeństwa państwa i obronności. Powołał do życia i był pierwszym preze-
sem Stowarzyszenia „Pro Patria”, które ma na celu promować profesjonalną i moralną 
służbę publiczną. 

W latach 2002–2005 Władysław Stasiak pełnił funkcję wiceprezydenta m.st. Warszawy 
i współpracując z prof. lechem Kaczyńskim – ówczesnym prezydentem Warszawy – od-
powiadał m.in. za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i sprawy obywatelskie. W po-
wszechnej opinii to dzięki niemu Warszawa stała się miastem bardziej bezpiecznym. 
Wiele rozwiązań wprowadzonych wówczas przez niego funkcjonuje w mieście do dziś. 

W 2005 r. został wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Nadzorował 
pracę Policji, Straży Granicznej i Biura ochrony rządu. to dzięki jego profesjonalizmo-
wi weszła w życie ustawa o modernizacji formacji bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego. W Sejmie za ustawą głosowali wszyscy posłowie, co świadczyło o umiejętności 
Władysława Stasiaka zjednywania ludzi ponad podziałami. W roku 2006 r. został szefem 
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pełnił też funkcję Sekretarza rady Bezpieczeństwa 
Narodowego. rok później powrócił do MSWia już jako minister. Pod jego kierownic-
twem wzorowo zakończyły się przygotowania do wejścia do strefy Schengen – polskie 
służby dostały za to najwyższe oceny Komisji Europejskiej. 

Po wyborach parlamentarnych w 2007 r. został ponownie szefem Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego. Zajmował się sprawami kluczowymi dla bezpieczeństwa Polski – nową 
koncepcją strategiczną Nato, bezpieczeństwem energetycznym, tarczą antyrakieto-
wą. Biuro recenzowało rządowe prace nad profesjonalizacją armii. 
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Władysław Stasiak współpracował też ze środowiskiem weteranów wojennych i kom-
batantów. Przygotował ustawę o Korpusie Weteranów. Był jednym z inicjatorów Dnia 
Żołnierzy Wyklętych.

Na początku 2009 r. został zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta rP lecha Kaczyńskiego, 
pół roku później, w lipcu 2009 r. Szefem Kancelarii. 

lech Kaczyński mówił o nim: „uczciwy do bólu człowiek o wysokim poziomie kom-
petencji”. W. Stasiak przywiązywał wielką wagę do polityki historycznej, troszczył się 
o budowę demokracji lokalnej w małych ojczyznach. Wypromował konkurs dla prasy 
lokalnej, promujący niezależność i dociekliwość dziennikarską: „Blaski i cenie budowy 
demokracji lokalnej”, do dziś kontynuowany przez Kancelarię Prezydenta rP. W 2013 r. 
odbyła się III edycja tego konkursu.

Wszyscy współpracownicy Władysława Stasiaka zgodnie twierdzili, że był człowie-
kiem niezwykle pracowitym, odważnie wdrażał w życie to, co inni uważali za niereal-
ne. Potrafił docierać do najistotniejszych problemów i przedstawiać je dobitnie i przeko-
nująco. Miał rzadką umiejętność zjednywania sobie ludzi oraz godzenia ich racji ponad 
podziałami dla dobra publicznego. Cechował go romantyzm w określaniu celów i trzeź-
wość w dobieraniu metod, ale przede wszystkim wielka skromność. 

ten styl pracy, skuteczność i ideowe zaangażowanie budziły uznanie w wielu środowi-
skach. GroM przyznał mu Honorową odznakę, kombatanci przyjęli go w poczet hono-
rowych członków Światowego Związku Żołnierzy aK. Dolny Śląsk i Wrocław uczyniły 
go swym honorowym obywatelem, władze stolicy przyznały wyróżnienie „Zasłużony 
dla Miasta Warszawy”. 

Szacunek zdobywał także poza granicami kraju. rząd Francji uhonorował go za wkład 
w rozwój stosunków polsko-francuskich Narodowym orderem Kawalera Zasługi. 
Został też odznaczony portugalskim Krzyżem Wielkim orderu Zasługi oraz Krzyżem 
Komandorskim orderu Zasługi republiki Węgierskiej. 

Pośmiertnie Prezydent rP przyznał mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą orderu 
odrodzenia Polski.

Władysław Stasiak zawsze chętnie akcentował swoje związki z Najwyższą Izbą Kontroli. 
–„Jestem NIK-owcem” – podkreślał, a oznaczało to dla niego sumienne i obiektywne 
wypełnianie obowiązków.

Zginął tragicznie w katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 
2010 r., w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 

(red.)
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