
Delegatura NIK w Gdańsku
W okresie międzywojennym w Gdańsku nie utworzono izby okręgowej – lokalnej 
struktury Najwyższej Izby Kontroli Państwa. W styczniu 1920 r. weszły w życie posta-
nowienia traktatu wersalskiego, na mocy którego Gdańsk został ogłoszony wolnym 
miastem – autonomicznym obszarem, jednak zależnym od organów Ligi Narodów 
oraz połączonym z Polską relacją protektoratu administracyjnego1. Na terytorium 
Wolnego Miasta Gdańska istniały nieliczne polskie urzędy administracji państwo-
wej i gospodarczej2. W sierpniu 1945 r., w ramach tworzenia pierwszych tereno-
wych struktur kontroli państwowej w powojennej Polsce, powołano Delegaturę 
Morską w Sopocie, a pod koniec lat czterdziestych przeniesiono siedzibę delegatury 
do Gdańska. Z racji geograficznego położenia województwa pomorskiego, przed-
miotem szczególnego zainteresowania zawodowego pracowników gdańskiej jednost-
ki od początku było wykorzystanie zasobów wodnych i gospodarka morska.



56 KONTROLA PAŃSTWOWA

Morze  
zawsze na pierwszym miejscu
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Historia, początki delegatury12
W okresie międzywojennym obszar ów-
czesnego województwa pomorskiego 
kontrolowała Okręgowa Izba Kontroli 
Państwowej w Poznaniu, a w sprawozda-
niach z tego okresu można znaleźć ślady 
działalności NIK na terenie Pomorza. 
W dokumencie za lata 1929–1930 czy-
tamy o przeprowadzeniu kontroli gospo-
darki i rachunkowości w Biurze Komisarza 
Generalnego w Gdańsku3. W sprawoz-
daniu z lat 1932–1933 można znaleźć 
informacje, między innymi o kontro-
li gospodarki miasta Gdyni4 wykonanej 
na wezwanie rządu, natomiast w sprawoz-
daniu z okresu 1936–1937 poruszona zo-
stała sprawa nierzetelnego prowadzenia 

1 K. Purzycki: Ustrój�i�status�prawnomiędzynarodowy�Wolnego�Miasta�Gdańska (1920–1939), „Internetowy 
Przegląd Prawniczy TBSP” UJ 2015/4 ISSN 1689.

2 Mały�słownik�historii�Polski, „Wiedza Powszechna” 1996.
3 R. Szawłowski: Najwyższe�Organy�Kontroli�II�Rzeczpospolitej, Warszawa 2004, s. 222.
4 Jw., s. 199.
5 Jw., s. 206.
6 Jw., s. 217.

ksiąg handlowych przez łuszczarnię ryżu 
w Gdyni, za co firmę ukarano „wysoką 
grzywną”. Po zakończeniu tej kontroli 
NIK wystąpiła dodatkowo z żądaniem 
przekazania sprawy władzom sądowym5. 
Wspomnieć wypada także o opiniowaniu 
przez NIK działalności Ministra Przemysłu 
i Handlu w trakcie budowy portu w Gdyni, 
o czym czytamy w sprawozdaniach za lata 
1928–1929 oraz 1935–19366.

W sierpniu 1945 r. w ramach tworzenia 
pierwszych terenowych struktur kontro-
li państwowej w powojennej Polsce, po-
wołano Delegaturę Morską w Sopocie, 
która miała swoją siedzibę niedaleko 
dworca kolejowego, przy ul. Chopina 5. 
W 1945 r. kierował nią kapitan Żeglugi 
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Wielkiej Witold Bublewski. Był on jed-
nym z głównych organizatorów harcer-
stwa wodnego, pomysłodawcą harcer-
skiej szkoły pod żaglami na „Zawiszy 
Czarnym” oraz używanej do dzisiaj ban-
dery. W czasie wojny był działaczem kon-
spiracyjnym Szarych Szeregów i komórki 
Marynarki Wojennej AK oraz brał udział 
w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie był 
współpracownikiem ministra Eugeniusza 
Kwiatkowskiego oraz pracownikiem wielu 
instytucji związanych z morzem. Po za-
trudnieniu w kwietniu 1945 r. przez Biuro 
Kontroli w Warszawie został skierowany 
do Sopotu, a z pism z października 1945 r. 
wynika, że już wtedy określano go mianem 
kierownika delegatury. W marcu 1946 r. 
Witold Bublewski przekazał zarządzanie 
delegaturą Zygmuntowi Jagodzińskiemu. 

W notatce z 20 marca 1946 r. skierowanej 
do prezydenta Krajowej Rady Narodowej 
kompetencje Z. Jagodzińskiego przedsta-
wiono w sposób następujący: „…posia-
da pierwszorzędne kwalifikacje fachowe 
i ogólne do zajmowania odpowiedzialnego, 
kierowniczego stanowiska w kontroli pań-
stwowej (…), znawca zagadnień admini-
stracji i gospodarki publicznej”. 

Warunki pracy i realizacji zadań kontrol-
nych przez Delegaturę Morską w Sopocie, 
tak jak w całej powojennej Polsce, były bar-
dzo trudne. Ciekawych informacji na temat 
gorącej atmosfery tamtych czasów dostar-
czają materiały źródłowe. W treści kore-
spondencji, jaką Z. Jagodziński prowadził 
z dyrektorem Biura Kontroli w Warszawie 
wyczuwało się niezadowolenie i nutę rezy-
gnacji, co zresztą ostatecznie doprowadziło 
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Siedzibą Delegatury NIK w Gdańsku jest od 1992 r. gmach przy ul. Wały Jagiellońskie 36.



58 KONTROLA PAŃSTWOWA

Rafał Malcharek, Rafał Wieczorkowski

do jego odejścia z zajmowanego stanowiska. 
W sierpniu 1946 r. pisał między innymi: 
„…Zadania olbrzymie, a stosunek środ-
ków działania odbiega znacznie in minus 
od tych, którymi dysponowała NIK. Nie 
jest to zresztą jedyna trudność w wypeł-
nianiu zadania, bowiem trudność ta spo-
tęgowana jest znakomicie przez olbrzymi 
upadek moralności spowodowany wojną 
oraz przez obniżenie sprawności technicz-
nej aparatu administracyjnego. A przecież 
przeciętny stan Okręgowej Izby Kontroli, 
której działalność ograniczała się do bada-
nia celowości i legalności działania admini-
stracji i wynosił 40-50 osób, podczas kiedy 
obecnie przeciętny stan Delegatury Biura 
Kontroli wynosi 4-5 osób personelu ope-
ratywnego. Okólnik Biura Kontroli nr 5 
z 1945 roku określający zadania delegatur 
wydawał się wielkim krokiem naprzód, 
ale w ślad za nim idą zarządzenia doraźne, 
które nie licząc się z możliwościami tychże 
delegatur nakazują rozmaite akcje doraźne 

nie zawsze będące zadaniem aparatu Biura 
Kontroli. Nie jest bowiem do pomyślenia, 
ażeby skromny aparat z 6-ciu inspekto-
rów nie posiadający w swojej dyspozycji 
żadnych organów egzekutywy, mógł opa-
nować przestępczość, za bezkarność któ-
rej ponosi odpowiedzialność cały aparat 
miejscowej administracji rządowej, samo-
rządowej i w dużej mierze czynnik spo-
łeczny… Delegatura Morska w Sopocie 
znajduje się w szczególnych warunkach. 
Teren jej działalności – to ważkie gar-
dło życia gospodarczego Państwa. Cały 
import i eksport, cały obrót z zagranicą 
przechodzą przez ten teren. Intensywność 
życia gospodarczego jest tutaj wprost nie-
samowita, a zniszczenia wojenne, szcze-
gólnie w portach i środkach transportu, 
słabo jeszcze funkcjonujący aparat ad-
ministracyjny i nadzoru sprzyjają rozro-
stowi wszelkiego rodzaju nadużyć, za-
równo kryminalnej natury jak i politycz-
nego matactwa… Jako szef Delegatury 
w Biu rze Kontroli w Sopocie dysponuję 
personelem inspektorskim składającym 
się z 6-ciu osób. Aczkolwiek etat przewi-
duje liczbę 15 inspektorów, to mimo usil-
nych zabiegów cyfry 6-ciu nie udaje mi się 
przekroczyć. Dzieje się to głównie z przy-
czyny niskiego poziomu płac w Biurze 
Kontroli… Jedna z najpoważniejszych 
trudności jaką napotykam w Delegaturze 
jest brak środka lokomocji – co datuje się 
od chwili objęcia przeze mnie kierownic-
twa Delegatury. Dwa wraki poniemieckie 
ściągnięte z polecenia mojego poprzedni-
ka i wyremontowane przez niego znacz-
nym nakładem kosztów okazały się nie-
zdolne do użytku a dalsze nakłady pie-
niężne będą również stracone. Jeden 
z nich – Oppel – ma przegrzany motor 
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Kapitan Żeglugi Wielkiej Witold Bublewski, 
w latach 40. XX wieku pierwszy szef Delega-
tury Morskiej w Sopocie.
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i zbitą chłodnicę, a drugi – Hanomag 
– pęknięty blok, spalone dynamo i brak 
ogumienia. Oppel po remoncie w ogóle 
nie był na chodzie, zaś Hanomag odbył 
jedną podróż do Warszawy, 3 podróże 
w teren i kilka wyjazdów do Gdańska 
lub Gdyni. Dosłownie po każdym wyjeź-
dzie z garażu był dłuższy czas remonto-
wany, nie było bowiem najkrótszej jazdy 
bez defektu, co świadczy o stanie wozu. 
Sytuację komplikuje niemożność zakupu 
części wymiennych…”.

Mimo trudności organizacyjnych, dzia-
łania zaczęły przynosić efekty. Między 
innymi w wyniku kontroli przeprowa-
dzonej w maju 1946 r. w Państwowej 
Morskiej Składnicy Samochodów 
i Zakładach Sa mo cho dowych nr 6 aresz-
towano 8 pra cowników personelu kie-
rowniczego tych instytucji, a wartość 
ujawnionych nadużyć oceniono wstęp-
nie na 40-60 mln zł, choć jak zaznaczał 
Jagodziński: „Nie są to jeszcze ostateczne 
skutki, a istotnym osiągnięciem będzie re-
organizacja tych instytucji spowodowana 
kontrolą…” 

W listopadzie 1946 r. w delegaturze 
pracowało 12 osób, które wywodziły 
się z różnych środowisk, wśród nich byli 
pracownicy przedwojennej administracji 
państwowej (m.in. Zygmunt Jagodziński, 
wojewoda stanisławowski, były wojewoda, 
a następnie główny inspektor administra-
cji w Ministerstwie Rolnictwa i Reform 
Rolnych), w tym także okręgowych izb 
kontroli (jak późniejszy kierownik delega-
tury Mieczysław Rachwalski, który w la-
tach 1922–1923 pracował w Okręgowej 
Izbie Kontroli w Kielcach, a w latach 
1923–1939 w Okręgowej Izbie Kontroli 
we Lwowie). 

Zygmunt Jagodziński odszedł w 1947 r., 
a jego stanowisko zajął Mieczysław Rach-
walski, który kierował delegaturą do 
1955 r. Komisja kwalifikacyjna we wnio-
sku o przyjęcie na stanowisko pełniącego 
obowiązki szefa Delegatury Biura Kon-
troli w Sopocie oceniła go następująco:  
„…Zdolny o dużym doświadczeniu w dzie-
dzinie kontroli państwowej. Dzięki dłu-
goletniej pracy w NIK-u posiada wszech-
stronną znajomość wszelkich zagadnień, 
związanych ze służbą w Biurze Kontroli 
na kierowniczym stanowisku. Gruntowna 
znajomość przepisów rachunkowo-kaso-
wych”. Z kolei Jagodziński, uzasadniając 
przyjęcie Rachwalskiego do pracy, tak 
o nim pisał: „…Rachwalski, były radca 
NIK, jest wszechstronnie przygotowa-
ny do służby inspektora kontroli. Jest mi 
znany z pracy jako kierownik działu kontro-
li w Wydziale Przemysłowym Gdańskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. W rozmowie, 
którą z nim odbyłem nabrałem przekona-
nia, że posiada umysł żywy, inteligentny… 
Dogodność stanowi dość wszechstronna 
możliwość wykorzystania go w służbie 
kontroli…”. Typ urzędnika sanacyjnego, 
jak oceniano go w 1954 r.

Pod koniec lat czterdziestych przeniesio-
no siedzibę delegatury z Sopotu do Gdań-
ska (planowano to na wrzesień 1947 r.). 
Delegatura mieściła się m.in. w budyn-
kach Sądu Okręgowego przy ul. Nowy 
Świat (obecnie Nowe Ogrody) oraz Urzędu 
Wojewódzkiego przy ul. Okopowej 21/27. 

Z ciekawych spraw tamtych lat warto 
opisać jedną z kontroli doraźnych, licz-
nie przeprowadzanych pod koniec 1955 r. 
W październiku starszy kontroler Wojciech 
Koczot rozpoczął kontrolę w Gdańskich 
Za kła dach Zaopatrzenia Rolnictwa. 
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Wy kry to wówczas nadużycia na kwotę 
250 tys. zł. Nadużycia te, jak czytamy 
we wniosku o przyznanie nagrody w wy-
sokości 500-600 zł za uzyskane wyniki 
kontroli, polegały na „dokonywaniu zaku-
pów towarów nie będących przedmiotem 
obrotu handlowego GZZR ze środków fi-
nansowych przedsiębiorstwa, po cenach 
hurtowych, a następnie zbywaniu tych to-
warów za pośrednictwem sklepów sieci 
uspołecznionej po cenach detalicznych, 
poza ewidencją rachunkową. Otrzymane 
ze sprzedaży zyski dzielone były między 
zainteresowanych głównych księgowych, 
magazynierów i kierowników sklepów. 
Dla ukrycia tych transakcji prowadzone 
były fikcyjne konta, których salda po okre-
sie prekluzji spisywane były na straty”7.

Współczesność
Od 1992 r. delegatura ma swoją siedzi-
bę przy ul. Wały Jagiellońskie 36. Warto 
przy okazji wspomnieć o ciekawej histo-
rii tego budynku. W 1549 r. w tym miej-
scu wzniesiono budynek sierocińca ufun-
dowany przez Jana Gonerta (rajcy i jed-
nego z pierwszych mecenasów sztuki 
w Gdańsku). W 1916 r. budynek roze-
brano, a teren kupiło Zachodniopruskie 
Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia 
(Westpreussische Feuersozietat), wybudo-
wało tam swoją siedzibę i 1 czerwca 1916 r. 
rozpoczęło w nim działalność. Przepiękny 
budynek z wysokim stromym dachem na-
wiązujący w swej architekturze do baro-
ku wybudowano według projektu znako-
mitego, wielce zasłużonego dla Gdańska, 

7 Wykorzystano artykuł M. Sujki: To�ludzie�tworzą�historię, „Kontrola Państwowa” nr 1/2005, NIK, Warszawa. 

architekta Alberta Carstena (twórcy 
m.in. gmachów Politechniki Gdańskiej), 
wykorzystując elementy dawnego budyn-
ku sierocińca. Po roku 1920, gdy powsta-
ło Wolne Miasto Gdańsk, spółka działała 
nadal jako Towarzystwo Ubezpieczeń od 
Ognia „Gdańsk” (Danziger Feuersozietat). 
Dawni Gdańszczanie zdawali sobie spra-
wę z konieczności ubezpieczenia swo jego 
mienia od „czerwonego kura”. Wynaj-
mowano tu również biura różnym in-
stytucjom, np. konsulatom: Ukraińskiej 
Republiki Ludowej (1919–1920), Stanów 
Zjednoczonych (1922–1939) i Wielkiej 
Brytanii (1931–1939). Budynek w do-
brej kondycji przetrwał zagładę miasta 
wiosną 1945 r. Jak to ujął w „Blaszanym 
bębenku” Günter Grass: „Tylko budy-
nek Zachodniopruskiego Towarzystwa 
Ubezpieczeń od Ognia z czysto symbo-
licznych względów nie chciał spłonąć”. 
Tuż po wojnie w niezniszczonym bu-
dynku siedzibę miał Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych. Wkrótce bu-
dynek przejęła PZPR na siedzibę Komite tu 
Wojewódzkiego Partii. 15 grudnia 1970 r. 
„budynek poddał się” protestującym ro-
botniczym tłumom. Dzień wcześniej wy-
buchły zamieszki w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina. Odpowiedzią władz było skie-
rowanie milicji i wojska do stłumienia 
rozruchów. Padli pierwsi zabici – zginę-
ło czterech stoczniowców. Czara goryczy 
się przelała. Tłum wyładował swój gniew 
na siedzibie znienawidzonej „przewodniej 
siły narodu”. Do odbudowy przystąpiono 
w 1971 r. Zamiast wysokiego spadzistego 
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dachu budynek zyskał na górze lądowisko 
dla śmigłowców, a z tyłu powstała pancer-
na stołówka. Władze PZPR zdawały sobie 
sprawę z nastrojów społecznych. Po zmia-
nach w 1989 r. budynek stał się siedzi-
bą Prokuratury Okręgowej i Apelacyjnej 
w Gdańsku8.

Delegaturą w Gdańsku po M. Rachwal-
skim kierowali kolejno: Maurycy 
Lewando wski (1955–1958), Bernard 
Kula (1958–1961), Kazimierz Bielak 
(1961–1964), Czesław Wolański (1964), 
Izydor Kunat (1964–1968), Czesław 
Wolański (1968–1969), Marian Wolnik 
(1969–1982), Andrzej Kaznowski 

8 Wykorzystano artykuły zamieszczone w blogu Ewy Czerwińskiej:�Trójmiejskie�opowieści�przeróżnej�treści: Bu-
dynek�–�ofiara�grudnia’70, 15.12.2015/redmysza1 i Gdański�dobroczyńca�Jan�Gonert, 9.3.2017/redmysza1, 
zamieszczony w blogu: http://gdansksopotgdynia.blox.pl/2015/12/Budynek-ktory-rowniez-stal-sie-ofiara 
-grudnia-70.html, http://gdansksopotgdynia.blox.pl/2017/03/Gdanski-dobroczynca-Jan-Connert.html.

9 Materiał opracowany na podstawie informacji udostępnionych przez Zakładowe Archiwum NIK w Warszawie.
10 Wcześniej burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski. senator IV kadencji, a w latach 2007–2011 wiceprezes 

NIK. Obecnie dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów NIK.

(1982–1990), Franciszek Kochański 
(1990–1992), Józef Straburzyński 
(1992–1994)9, Tadeusz Jędryczak 
(1994–2004), Jarosław Reszko (2004), 
Stanisław Jarosz10 (2004–2006), Alicja 
Szcze paniak (2006–2014), Dariusz 
Jur czuk (2014), Włodzimierz Zegadło 
(2014–2015), Joanna Wojnarowska 
(2015–2016).

Obecnie, od 2017  r., dyrektorem 
Dele gatury NIK w Gdańsku jest Ewa 
Jasiurska-Kluczek (27 lat pracy w NIK, 
w tym w delegaturach w: Koszalinie, 
Szczecinie, De partamencie Kontroli 
Doraźnych oraz – od 16 lat w Delegaturze 
w Gdańsku), a stanowiska wicedyrek-
torów objęły Teresa Sawicka i Ewa 
Duszka. W delegaturze zatrudnionych 
jest 45 osób, w tym: radca prezesa, 8 do-
radców, 27 kontrolerów i 5 pracowników 
obsługi administracyjno-finansowej i p.o. 
audytor wewnętrzny NIK. Pracownicy 
Delegatury NIK w Gdańsku posiadają 
wysokie kompetencje i szerokie kwali-
fikacje zawodowe, które stale podnoszą 
uczestnicząc w studiach podyplomo-
wych, szkoleniach, kursach i warszta-
tach, m.in. z dziedziny organizacji, za-
rządzania, finansów, rachunkowości, 
prawa, administracji, audytu, kontroli, 
a także doskonalą umiejętności inter-
personalne i znajomość języków obcych. 
Są wśród nich osoby z wykształceniem: 
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Tablica na budynku, w którym znajdują się po-
mieszczenia delegatury, upamiętniająca pro-
test robotników w grudniu 1970 r.
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prawniczym, ekonomicznym, admi-
nistracyjnym, te chnicznym, a także 
rolniczym, humanistycznym i innym 
wyższym. Kontrolerzy gdańskiego NIK 
to nie tylko mieszkańcy Trójmiasta, 
ale także Słupska, Wejherowa, Redy, 
Malborka, Pruszcza Gdańskiego oraz wsi 
kaszubskich: Tuchomia i Czeczewa (w po-
wiecie kartuskim), Brzezińca (w powiecie 
słupskim), Rębisk i Rogulewa (w powie-
cie wejherowskim). Na uwagę zasługuje, 
że większość kadry w Delegaturze NIK 
w Gdańsku stanowią kobiety. 

Kadra pracownicza jest stosunkowo 
młoda, ale posiada wieloletnie doświad-
czenie w pracy kontrolerskiej. Spośród 
obecnych pracowników, sześciu zostało 
uhonorowanych odznaczeniami państwo-
wym, w tym trzech – srebrnym lub brą-
zowym krzyżem zasługi, w tym za osią-
gnięcia w podejmowaniu działań z za-
kresu kontroli państwowej i umacnianie 
praworządności i trzech – za długoletnią 
służbę. Młodsi kontrolerzy doskonalą swój 

warsztat współpracując z pracownikami 
o długoletnim stażu pracy w NIK (nawet 
ponad 20-letnim). 

Warto wspomnieć, że dzięki dynamicz-
nemu i otwartemu na zmiany zespołowi, 
Delegatura NIK w Gdańsku była swo-
istym poligonem doświadczalnym NIK 
w zakresie rozwiązań teleinformatycz-
nych. W delegaturze testowano rozwią-
zania, które następnie zostały zastosowane 
w całej NIK: projekt „Mobilny kontroler”, 
szyfrowanie danych, a także rozwiązania 
dotyczące telekonferencji.

Pasje pozazawodowe
Oprócz pracy zawodowej pracownicy 
de legatury uczestniczą również (z suk-
cesami) w wydarzeniach integracyjnych 
organizowanych przez NIK: konkursie 
fotograficznym, turnieju tenisowym, 
spartakiadzie zimowej, turnieju piłki 
nożnej, czy rajdach górskich. Pani Barbara 
Lewicz – księgowa – może się pochwa-
lić nie tylko jednym z najdłuższych staży 
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Księgowa Barbara Lewicz może pochwalić się długim stażem w delegaturze i kolekcją ponad 300 aniołków.
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pracy w Delegaturze NIK w Gdańsku 
(prawie 30 lat), ale także bogatą kolekcją 
aniołów, której część została wyekspono-
wana w jej pokoju służbowym: „Aniołki 
kolekcjonuję od około 15 lat. Kolekcję 
zapoczątkowała figurka aniołka, który 
trzyma w rękach zapisany arkusz papie-
ru. Otrzymałam ją od pracowników jako 
upominek z podróży służbowej. Miał to być 
‚anioł stróż’ zgodności bilansu. Do dziś 
otrzymuję aniołki od pracowników, ale 
także sama wzbogacam zbiory. Moja ko-
lekcja liczy około 300 ‚eksponatów’ wyko-
nanych różnymi technikami plastycznymi. 
Są wśród nich głównie figurki ze szkła, 
gliny i porcelany, ale mam także anioła 
z drewna, czekolady, włóczki czy fluory-
tu. Część kolekcji przechowuję w moim 
pokoju służbowym, aby wraz z ‚patronem 
bilansu’ czuwały nad wszystkimi pracow-
nikami naszej delegatury”.

Najważniejsze kontrole
W stronę morza

Z racji geograficznego położenia wo-
jewództwa pomorskiego, przedmio-
tem szczególnego zainteresowania 

11 (P/08/172).
12 (P/13/141).
13 (P/15/070).
14 (P/16/062).
15 (P/13/143).
16 (P/17/065).
17 (P/17/067).
18 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 16/2009/P/08/172/LGD zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli w  czerwcu 2009 r.
19 W wyniku kontroli przeprowadzonych w latach 2005–2006 (nr S/05/005�Realizacja�programów�rządowych�

w�zakresie�funkcjonowania�sektora�stoczniowego�w�latach�2001–2005�(I�półrocze) i nr P/06/126�Wykorzy-
stanie�środków�publicznych�w�sektorze�stoczniowym�w�latach�2001–2005) Najwyższa Izba Kontroli nega-
tywnie oceniła restrukturyzację stoczni, w tym częściowo udzieloną bez zgody KE pomoc finansową, która 
nie doprowadziła do celu – płynności finansowej i zyskownej działalności gospodarczej, a podjęte zarówno 
przez stocznie, jak i przez właściwe podmioty (ARP SA) oraz organy administracji państwowej działania 
nie przyczyniły się do poprawy sytuacji sektora stoczniowego. 

zawodowego pracowników Delegatury 
NIK w Gdańsku jest wykorzystanie za-
sobów wodnych i gospodarka morska. 
Kontrolerzy delegatury przyczynili się 
do wykrycia wielu nieprawidłowości 
w wymiarze regionalnym, podejmując 
takie tematy jak np.: „Restrukturyzacja 
i prywatyzacja sektora stoczniowego w la-
tach 2005–2007”11, „Ochrona brzegów 
morskich na Półwyspie Helskim i Mie-
rzei Wiślanej”12, „Ochrona przeciwpo-
wodziowa Żuław”13, „Funkcjonowanie 
cen trów pierwszej sprzedaży ryb”14, 
„Prze ciw działanie eutrofizacji antropo-
genicznej jezior na terenie województwa 
pomorskiego”15, „Działania Policji Wodnej 
na wodach morskich i terenach nadmor-
skich”16 oraz „Rozwój średnich i małych 
portów morskich”17.

Przemysł stoczniowy

Przeprowadzona na zlecenie Komisji 
Skarbu Państwa Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej koordynowana kontrola proce-
su restrukturyzacji i prywatyzacji sek-
tora przemysłu stoczniowego w latach 
2005–200718 po raz kolejny19 wskazała 
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na niegospodarność, motywowanych 
głównie politycznie, działań organów pań-
stwa, jak i zarządów stoczni. Informacja 
pokontrolna stanowi pasjonującą lekturę 
(studium) przyczyn – niestety – upad-
ku wielkiego przemysłu stoczniowe-
go, którym Polska szczyciła się w latach 
poprzednich20. Przyczyny powyższego 
i zarazem negatywnej oceny Najwyższej 
Izby Kontroli stanowiło w szczególno-
ści nieosiągnięcie celów restrukturyza-
cji, w tym głównie odzyskania zdolności 
do prowadzenia działalności gospodarczej 
na zasadach rynkowych. Działania na rzecz 
powstrzymania degradacji ekonomicznej 
sektora stoczniowego okazały się niesku-
teczne, przez co sytuacja ekonomiczno-
-finansowa stoczni ulegała systematycz-
nemu pogorszeniu. 

Mimo uzyskania pomocy publicznej 
i wykorzystania jej na realizację planów 
restrukturyzacji, nie zrealizowano założeń 
tych dokumentów jeśli chodzi o finanse, 
majątek, produkcję, zatrudnienie oraz do-
kapitalizowanie, a wyniki finansowe zna-
cząco odbiegały od założonych21. Nadto 
korzystano z pomocy publicznej udzielonej 
bez decyzji Komisji Europejskiej o jej zgod-
ności ze wspólnym rynkiem, wskutek 

20 Przemysł stoczniowy był od 1945 r. jednym z najważniejszych sektorów gospodarki morskiej. O jego pozycji 
decydowała wykształcona i doświadczona kadra, lokalizacja i tradycje w produkcji statków (przy zastoso-
waniu nowoczesnych technologii) oraz jakość wykonania. Sektor stoczniowy był największym pracodawcą 
na polskim Wybrzeżu i dawał zatrudnienie wielu tysiącom jego mieszkańców – na koniec 2007 r. w skontro-
lowanych stoczniach zatrudnionych było razem 11 580 pracowników (s. 32 i 35 Informacji).

21 W latach 2005–2007 postępowała degradacja ekonomiczna sektora stoczniowego, który wykazywał ogó-
łem dalej rosnące straty: 112,61 mln zł w 2005 r., 461,58 mln zł w 2006 r. i 734,33 mln zł w 2007 r., na któ-
re składały się słabnące wyniki finansowe każdej z badanych stoczni: Gdańsk, Gdynia i Szczecińska Nowa 
(s. 37-38 Informacji). 

22 Zob. s. 17-18 ww. Informacji.
23 Strona 13 ww. Informacji.
24 Strona 18 ww. Informacji.

niekwalifikowania środków rządowych 
jako pomocy publicznej, mimo że trud-
na sytuacja stoczni wykluczała (lub istot-
nie ograniczała) możliwości pozyskania 
przez nie środków finansowych (kredytów, 
gwarancji) na wolnym rynku22. Zaniechano 
także realizacji Programu działań konsoli-
dacyjnych sektora stoczniowego. 

W opinii Najwyższej Izby Kontroli fak-
tycznymi determinantami działań organów 
administracji rządowej oraz zarządów spó-
łek stoczniowych, związanych z procesa-
mi restrukturyzacji i prywatyzacji sektora 
stoczniowego były zachodzące w państwie 
zmiany politycznie i względy społeczne23 
– co w języku nowoczesnej ekonomii ozna-
cza siłę grup interesów. Decydujący wpływ 
na udzielanie kontrolowanym jednostkom 
pomocy publicznej miały bowiem nie racje 
ekonomiczno-gospodarcze o charakterze 
długookresowym (stwarzające szanse osią-
gnięcia efektów finansowych restruktu-
ryzacji), lecz zamiar utrzymania bieżącej 
produkcji i względy społeczne, przy czym 
efekt działań w tym zakresie był krótko-
trwały24. 

NIK zauważyła także istotny wpływ 
czynników zewnętrznych, niezależnych 
od stoczni, na ich kondycję (postępującą 
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deprecjację dolara USA będącego główną 
walutą rozliczeniową w przemyśle stocznio-
wym w latach 2003–2007, ponadtrzykrotny 
wzrost cen stali – z oko ło 300 dol./t do blisko 
1000 dol./t pod koniec 2007 r., trudności 
w renegocjonowaniu kontraktów na budowę 
statków i niski poziom cen statków ofero-
wanych przez stocznie dalekowschodnie 
– z Chin i Korei Południowej). W wyniku 
ustaleń kontroli skierowano zawiadomienia 
do prokuratury dotyczące podejrzenia po-
pełnienia przestępstwa, m.in. przez prezesa 
Agencji Rozwoju Przemysłu SA („ARP”), 
polegającego m.in. na niedopełnieniu obo-
wiązków w zakresie nadzoru nad realiza-
cją postępowań restrukturyzacyjnych (na-
ruszenie art. 231 § 1 Kodeksu karnego), 
co było związane z długotrwałą pasywną 
postawą ARP, która w okresie 2005–2007 
(do 21 maja) w warunkach stale pogarszają-
cej się sytuacji ekonomicznej stoczni, mimo 
posiadania praw z akcji, w tym praw do po-
siadania reprezentantów w radach nadzor-
czych stoczni, faktycznie nie sprawowała 
nadzoru właścicielskiego i nie podejmowała 
działań związanych z ich restrukturyzacją 
i prywatyzacją. Postępowanie umorzono, 
nie przyznając Najwyższej Izbie Kontroli 
prawa do zaskarżenia decyzji w sprawie 
umorzenia25.

Ochrona wybrzeża i produkcja ryb

W związku z wnioskiem Komisji Środo-
wiska Senatu RP, w ramach priorytetu 

25 Strona 70 ww. Informacji.
26 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 14/2015/P/13/141/LGD zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli w marcu 2015 r.
27 Strona 7 ww. Informacji.
28 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 109/2016/P/15/070/LGD zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli w czerwcu 2016 r.

„Za cho wanie dziedzictwa narodowego, 
zasobów naturalnych i ładu przestrzenne-
go” odbyła się kontrola ochrony brzegów 
morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei 
Wiślanej26, która ukazała swoistą walkę 
o linię brzegową Bałtyku. O jej przebiegu 
decydowała nie tylko siła fal morskich, 
ale także prywatne i partykularne inte-
resy prowadzących pola kempingowe 
na Półwyspie Helskim, którzy samowolnie 
i poza kontrolą nadsypywali plaże w celu 
zwiększenia ich powierzchni użytkowej, 
dewastując trzcinowiska i wydmy stano-
wiące naturalne bariery zabezpieczające 
brzegi morskie przed erozją i powodziami. 
Działania nadzorcze organów państwa, 
oparte na błędnej kwalifikacji tych czyn-
ności, polegającej na przyjęciu, że nie mają 
one charakteru robót budowlanych, w kon-
sekwencji okazały się nieskuteczne27.

Koordynowana kontrola ochrony prze-
ciwpowodziowej Żuław28 została przepro-
wadzona z inicjatywy własnej i dała cieka-
we rezultaty. W ocenie Najwyższej Izby 
Kon troli zadania zrealizowane przez jed-
nostki objęte kontrolą w latach 2009–2015 
(m.in. przebudowa ujścia Wisły do Za-
toki Gdań skiej, Kanału Raduni na tere-
nie Gdań ska i koryt rzek, m.in. Motławy 
i Dzierz  go nia, stacji pomp odwadniają-
cych obszary depresyjne i przydepresyjne, 
a także modernizacja wałów przeciwpowo-
dziowych Wisły) zwiększyły skuteczność 
ochrony Żuław przed powodzią o zasięgu 
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regionalnym (Delta Wisły) i lokalnym29. 
Między innymi zwiększono drożność 
i przepustowość przepływu wód i lodu, 
stworzono lepsze warunki do odprowadza-
nia rumowiska transportowanego Wisłą, 
uszczelniono i umocniono obwałowania 
Kanału Raduni, zwiększono efektywność 
pracy stacji pomp oraz uszczelniono wały 
przeciwpowodziowe. Wprawdzie nie wy-
eliminowano ryzyka powodziowego, jed-
nak rozpoznano je i oceniono wraz z iden-
tyfikacją miejsc jego zwiększenia30.

Przeprowadzona z własnej inicjatywy 
NIK kontrola funkcjonowania centrów 
pierwszej sprzedaży ryb31 (tj. prowadzo-
nych przez organizacje producentów, wy-
odrębnionych w portach lub przystaniach 
rybackich obiektów budowlanych wypo-
sażonych w infrastrukturę, m.in. wyła-
dunkową i transportową, przeznaczanych 
do prowadzenia skoncentrowanej – sesyj-
nej lub aukcyjnej – sprzedaży ryb) wyka-
zała pozytywny wpływ centrów na rozwój 
i poprawę infrastruktury portów, przy-
stani i miejsc wyładunku. 

Powstanie centrów przyczyniło się 
bowiem do zapewnienia dobrych wa-
runków sanitarnych dla  przyjęcia, 
dystrybucji i przechowywania świe-
żej ryby w warunkach chłodniczych, 
podniesienia standardu i zakresu usług 
świadczonych w portach na rzecz ry-
bołówstwa morskiego oraz zwiększenia 
ruchu jednostek rybackich, co pośred-
nio – przez zwiększenie źródła opłat 

29 Strona 7 i 71-76 ww. Informacji.
30 Strona 7 ww. Informacji.
31 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 196/2016/P/16/062/LGD zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli w grudniu 2016 r.
32 Strona 7 ww. Informacji.

portowych – wpływało na poprawę in-
frastruktury portowej. Skróceniu uległ 
cenny czas wyładunku ryb i ich transpor-
tu. Wdrożono system identyfikacji pro-
duktów rybnych od momentu ich przy-
wiezienia do portu przez kuter rybacki, 
przez przesortowanie, wstępną obróbkę, 
utrwalenie i sprzedaż. 

Kontrola wykazała jednak niewystar-
czający wpływ centrów na poprawę kon-
kurencyjności i zrównoważenia sektora 
rybackiego, spowodowany niedostatecz-
nym ich udziałem w rynku rybnym, mimo 
blisko trzykrotnego wzrostu liczby cen-
trów32. Wskutek wprowadzenia, zgodnie 
z prawem Unii Europejskiej, obowiązku 
pierwszej sprzedaży – wyłącznie w cen-
trach – gatunków ryb, których zasoby 
wymagają szczególnej ochrony (dorsz 
i łosoś), organizacje producentów pro-
wadzące centra pierwszej sprzedaży ryb 
stały się odpowiedzialne za wprowadzenie 
tych gatunków ryb do obrotu. Pozyskanie 
środków pomocowych na infrastruktu-
rę z tym związaną istotnie przyczyniło 
się do wzmocnienia potencjału organiza-
cji producentów prowadzących centra, 
nie mniej jednak nie nastąpiła oczekiwa-
na koncentracja sprzedaży ryb, służąca 
zwiększeniu znaczenia faktycznych pro-
ducentów, czyli samych rybaków. 

Jedną z przyczyn była dowolność lo-
kalizacji centrów powodująca powsta-
nie kilku w jednym porcie (np. w porcie 
w Kołobrzegu powstało pięć centrów 
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zarządzanych przez konkurujące ze sobą 
organizacje producentów). O lokalizacji 
takich usług nie decydowała bowiem ilość 
wyładunków ryb, ale formalna zdolność 
do pozyskania środków pomocowych33. 

Stan ekologiczny polskich jezior wska-
zujący na ich przyśpieszoną eutrofizację 
antropogeniczną, tj. związaną ze szkodli-
wą działalnością człowieka (nieuregulowa-
ną gospodarką wodno-ściekową w zlew-
ni jezior oraz niekontrolowaną, nielegalną 
i narastającą zabudową wokół jezior) skło-
nił delegaturę w Gdańsku do skontrolo-
wania z własnej inicjatywy zagadnienia 
przeciwdziałania eutrofizacji antropoge-
nicznej jezior na terenie województwa po-
morskiego34. W wyniku badań Najwyższa 
Izba Kontroli zwróciła uwagę na problemy 

33 Strona 7-8 ww. Informacji.
34 Informacja o wynikach kontroli przeciwdziałania eutrofizacji antropogenicznej jezior na terenie województwa 

pomorskiego, nr ewid. 170/2014/P/13/143/LGD, zatwierdzona przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
w lipcu 2014 r. 

mające wpływ na skuteczność przeciw-
działania eutrofizacji wskutek działania 
człowieka, w tym m.in.: brak środków fi-
nansowych w gminach na objęcie kanali-
zacją sanitarną części terenów zlewni bez-
pośredniej jezior; braki kadrowe w urzę-
dach gmin i powiatowych inspektoratach 
nadzoru budowlanego powodujące – od-
powiednio – trudności w prowadzeniu 
ewidencji przydomowych oczyszczalni 
ścieków i zbiorników bezodpływowych 
oraz kontroli ich opróżniania, a także trud-
ności z powstrzymaniem samowoli budow-
lanej wokół jezior. Mierzona dziesiątkami 
lat długotrwałość procesów poprawy stanu 
wód jezior, nawet przy założeniu całkowitej 
eliminacji presji spowodowanej działalno-
ścią człowieka, oraz związany z tym brak 
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Spotkanie z okazji pożegnania przechodzącego na emeryturę doradcy ekonomicznego Henryka Świtońskiego, 
od lewej: doradca ekonomiczny Alicja Szczepaniak (dyrektor w latach 2006–2014), dyrektor Ewa Jasiurska-
-Kluczek, Henryk Świtoński, wicedyrektorzy: Ewa Duszka i Teresa Sawicka, Gdańsk, 21 września 2018 r.
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szybkich i wyraźnych efektów przy nawet 
znacznych nakładach finansowych, znie-
chęca funkcjonujące kadencyjnie organy 
gmin do podejmowania działań napraw-
czych w tej dziedzinie35.

Koordynowane 
kontrole ponadregionalne
Wśród przeprowadzonych z własnej inicjaty-
wy, stanowiących ważną informację dla or-
ganów państwa i dla społeczeństwa, koor-
dynowanych kontroli ponadregionalnych, 
znalazły się takie ciekawe tematy, jak m.in.: 
„Finansowanie przez gminy przedszkoli pu-
blicznych i niepublicznych oraz wykonywa-
nie przez te placówki niektórych zadań w za-
kresie kształcenia, wychowania i opieki”36, 
„Funkcjonowanie funduszy sołeckich”37, 
„Skuteczność działania systemu przechowy-
wania dokumentacji osobowej i płacowej”38, 
czy „Wykorzystanie środków publicznych 
przez wybrane ogrody zoologiczne”39.

Finansowanie przedszkoli

W kontroli finansowania przez gminy przed-
szkoli publicznych i niepublicznych oraz wy-
konywania przez te placówki niektórych 
zadań w zakresie kształcenia, wychowania 
i opieki40 stwierdzono, że efektem wyko-
rzystania środków publicznych było stwo-
rzenie dzieciom objętym wychowaniem 
przedszkolnym odpowiednich warunków, 
aby osiągnęły gotowość do podjęcia nauki 

35 Strona 8-9 ww. Informacji.
36 (P/13/142).
37 (P/12/134).
38 (P/16/064).
39 (P/11/129).
40 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 147/2014/P/13/142/LGD zatwierdzona przez prezesa NIK w  lipcu  2014 r.
41 Dz. U. z 2013 r. poz. 168.

w szkole podstawowej (m.in. zatrudnienie 
wykwalifikowanych nauczycieli, wyposa-
żenie przedszkoli w niezbędne środki dy-
daktyczne i sprzęt). W związku ze zmia-
ną przepisów ustawy o systemie oświaty, 
od września 2013 r. kontrolowane gminy 
znacząco obniżyły wysokość opłat pobie-
ranych od rodziców dzieci za korzystanie 
z publicznych placówek (nie stwierdzo-
no przypadku pobierania opłat wyższych 
niż 1 zł za godzinę korzystania z tych usług 
w przedszkolach publicznych, a utracone 
dochody z tytułu powyższych opłat zre-
kompensowała gminom dotacja celowa 
przyznana z budżetu państwa na dofi-
nansowanie w 2013 r. tego rodzaju zadań). 
Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły 
m.in. nieprzestrzegania przez wójtów nie-
których zasad udzielania dotacji dla przed-
szkoli niepublicznych, m.in. nie uwzględ-
niano niektórych wydatków bieżących, 
co  skutkowało przekazaniem dotacji 
w wysokości niższej od należnej łącznie 
o 19,7 mln zł (13% kwoty ogółem przekaza-
nej przedszkolom niepublicznym w okresie 
od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2013 r.), 
czym naruszano także art. 8 pkt 1 ustawy 
z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych41. Mimo że podstawa programowa 
wychowania przedszkolnego nie okre-
ślała wymogu nauczania języka obcego, 
to w zdecydowanej większości placówek 
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zarówno publicznych, jak i niepublicznych 
prowadzone były także zajęcia dodatko-
we. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli 
taka praktyka była istotna, zważywszy 
że realizacja podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego ma zapewnić 
właściwe przygotowanie dzieci do podję-
cia nauki w szkole podstawowej, w której 
zajęcia z języka obcego prowadzi się już 
od klasy I obowiązkowo42.

Fundusze sołeckie

W wyniku badania funkcjonowania fun-
duszy sołeckich43 ustalono, że wójto-
wie wykorzystywali środki z tego źródła 
na realizację przedsięwzięć, które służyły 
poprawie warunków życia mieszkańców 
i były zgodne ze strategiami rozwoju gmin. 
Realizowane w ramach funduszu zadania 
własne, m.in. w zakresie kultury, dróg i go-
spodarki komunalnej, zaspokajały zbiorowe 
potrzeby sołectw, wzrosło także zaanga-
żowanie mieszkańców w sprawy lokalnej 
wspólnoty. Stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły przede wszystkim naruszania 
przez wójtów przepisów ustawy o fun-
duszu sołeckim przy ustalaniu wysokości 
środków przypadających poszczególnym 
sołectwom (75% gmin) i ich wykorzysta-
niu (47% gmin), a w konsekwencji pobra-
niu z budżetu państwa dotacji w nadmier-
nej wysokości – ogółem 114,1 tys. zł (58% 
gmin). Główną przyczyną była słabość ist-
niejących systemów kontroli zarządczej 

42 Strona 7-8 ww. Informacji.
43 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 4/2013/P/12/134/LGD zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli w lutym 2013 r.
44 Strona 6 ww. Informacji.
45 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 118/2017/P/16/064/LGD zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli we wrześniu 2017 r.

– działania podejmowane przez wójtów 
w celu zapewnienia zgodnego z prawem 
funkcjonowania funduszy okazały się nie-
wystarczające44.

Przechowywanie dokumentacji

W efekcie kontroli skuteczności działania 
systemu przechowywania dokumentacji 
osobowej i płacowej45 ustalono, że sys-
tem ten jest nieskuteczny i nie zapewnia 
wszystkim obywatelom możliwości dotarcia 
do dokumentów sprzed 1999 r. Pracownicy 
zlikwidowanych zakładów pracy nie mieli 
wpływu na to, do którego przechowawcy 
trafiły dokumenty potwierdzające przebieg 
ich zatrudnienia. Tymczasem od tego może 
zależeć wysokość rent i emerytur, ponie-
waż dokumenty przechowywane przez pod-
mioty nieupoważnione nie są przez ZUS 
uznawane i nie pozwalają na otrzymanie 
pełnych świadczeń emerytalno-rentowych. 
W dodatku nie utworzono jednej bazy da-
nych o miejscach przechowywania doku-
mentacji. Dlatego jej poszukiwanie może 
być długie i skomplikowane, a w niektó-
rych przypadkach zakończyć się niepowo-
dzeniem. Nadto w wypadku dokumen-
tacji osobowej i płacowej poświadczonej 
przez podmioty nieupoważnione do jej prze-
chowywania, ZUS do 2008 r. przy wy-
liczaniu wysokości świadczenia przyszłe-
mu emerytowi uznawał jedynie lata pracy, 
a za podstawę zarobków przyjmował stawkę 
zero, a od 2009 r. – kwotę minimalnego  
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wynagrodzenia obowiązującą w okresie bra-
nym pod uwagę. Skutki finansowe usta-
nowienia nowej zasady przejścia ze stawki 
zero na płacę minimalną pochłoną rocznie 
około 300 mln zł, co świadczy o skali pro-
blemu i liczbie obywateli, którzy z powodu 
problemów ze swoją dokumentacją płacową 
mogą mieć wyliczoną niższą emeryturę46. 
Ustalenia kontroli wskazujące na powyższe 
nieprawidłowości o charakterze systemo-
wym potwierdzają wyniki panelu zorgani-
zowanego przez NIK po zakończeniu czyn-
ności kontrolnych, w którym wzięli udział 
eksperci – przedstawiciele Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
ZUS, Głównego Inspektora Pracy, GIODO, 
Mini sterstwa Sprawiedliwości, Sto wa-
rzy szenia Archiwistów Polskich i Zwią-
zku Województw RP. W wyniku tej jakże 
ważnej i aktualnej dla obywateli kontroli 
Najwyższa Izba Kontroli skierowała sze-
reg wniosków de lege ferenda do Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Naro dowego 
i do Ministra Rodziny, Pracy i Po li tyki 
Spo łecznej. Ponadto, mając na względzie 
interes ubezpieczonych, którzy nie sko-
rzystali z wprowadzonej w 2009 r. zasa-
dy przyjmowania do podstawy wymiaru 
emerytur i rent (w wypadku braku uzna-
wanej przez ZUS dokumentacji dotyczą-
cej wynagrodzenia) kwoty minimalnego 
wynagrodzenia, zamiast „stawki zero-
wej”, NIK wnioskowała do Prezesa ZUS 

46 Zob. skrót prasowy zamieszczony 28.9.2017 na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli <www.nik.
gov.pl> w dziale „Aktualności” (dostęp 28.3.2018). 

47 Strona 7 i 12-13 ww. Informacji.
48 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 3/2012/P/11/129/LGD zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli w marcu 2012 r.

o przeprowadzenie, w formie dostępnej 
dla wszystkich grup wiekowych, akcji in-
formującej ubezpieczonych o możliwo-
ści wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych z wnioskiem o ponowne usta-
lenie kapitału początkowego lub świadcze-
nia emerytalno-rentowego, uwzględniające 
powyższą zmianę47.

Ogrody zoologiczne

Po zbadaniu wykorzystania środków pu-
blicznych przez wybrane ogrody zoolo-
giczne48 stwierdzono, że prawidłowo 
zagospodarowały środki na działalność 
statutową związaną przede wszystkim 
z prowadzeniem hodowli i utrzymaniem 
zwierząt, podejmując także wysiłki służące 
zapewnieniu zwierzętom odpowiednich 
warunków bytowych oraz propagowaniu 
idei ochrony przyrody. Stwierdzono jed-
nak naruszenia przepisów rozporządzenia 
Ministra Środowiska dotyczące zapewnie-
nia zwierzętom minimalnych warunków 
przestrzennych ich hodowli i utrzymywa-
nia, co było spowodowane m.in. brakiem 
pieniędzy na przeprowadzenie niezbęd-
nych modernizacji istniejących obiektów 
oraz budowę nowych pawilonów i wybie-
gów. Ponadto stwierdzono słabości niektó-
rych elementów i mechanizmów kontroli 
zarządczej, w tym udzielanie zamówień 
publicznych z pominięciem przepisów 
Prawa zamówień publicznych lub w nie-
właściwych trybach.
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Kontrola turnieju piłkarskiego

Wśród kontroli NIK dotyczących przygoto-
wania Polski do organizacji finałowego tur-
nieju piłkarskiego mistrzostw Europy zna-
lazła się koordynowana przez delegaturę 
pt.: „Realizacja zadań wynikających z usta-
wy o usługach turystycznych przez mar-
szałków województw, na terenie których 
leżą miasta zgłoszone do organizacji finało-
wego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012”49. W jej wyni-
ku stwierdzono, że marszałkowie zapewnili 
realizację zadań związanych z regulacją 
rynku usług turystycznych (dotyczących 
m.in. rejestracji organizatorów turystyki, 
nadawania uprawnień przewodnika tu-
rystycznego oraz kategoryzacji obiektów 
hotelarskich). Kontrola wykazała jednak 
także nieprawidłowości w realizacji wy-
mienionych zadań polegające m.in. na nie-
pełnym wywiązywaniu się z obowiązku 
kontroli podmiotów działających na rynku 
turystycznym50.

Kontrole systemów

W rezultacie badania systemów zarzą-
dzania i kontroli51, będących narzędziem 
wspomagającym właściwą realizację regio-
nalnych programów operacyjnych, ocenio-
no, że zostały one zaprojektowane zgodnie 

49 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 6/2010/P/09/130/LGD zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli w styczniu 2010 r.

50 Strona 7 ww. Informacji.
51 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 132/2008/P/08/132/LGD, zatwierdzona przez prezesa Najwyższej Izby 

Kontroli w lipcu 2008 r. System zarządzania i kontroli zdefiniowano w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 
z 11.7.2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (por. przypis nr 1 s. 5 ww. Informacji).

52 Strona 5 i 8 ww. Informacji.
53 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 168/2012/I12/002/LGD, zatwierdzona przez prezesa Najwyższej 

Izby Kontroli w listopadzie 2012 r.
54 Strona 9 ww. Informacji.

z wymogami prawa wspólnotowego i krajo-
wego. Natomiast stwierdzone uchybienia 
dotyczyły m.in. konieczności zapobiegania 
równoległemu dofinansowaniu z różnych 
źródeł tych samych operacji, zapewnienia 
uniknięcia sytuacji konfliktu interesów 
pracowników urzędów i nieprzejrzysto-
ści kryteriów wyboru projektów w pro-
cedurach ustanowionych przez niektóre 
zarządy województw52. 

Kontrola funkcjonowania systemów 
zarządzania emisjami gazów cieplar-
nianych i handlu uprawnieniami do ich 
emisji53 wykazała, że działają popraw-
nie, wspomagając realizację zobowiązań 
międzynarodowych Polski dotyczących 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
ich inwentaryzacji i raportowania ilości 
zanieczyszczeń uwalnianych do powie-
trza. Systemy te nie zabezpieczały jednak 
ryzyka istotnego z punktu widzenia inte-
resów państwa. Kontrola międzynarodo-
wa wskazała m.in. zagrożenia związane 
z nieprawidłowościami przy rozliczaniu 
podatku VAT z tytułu transakcji dotyczą-
cych handlu uprawnieniami do emisji; 
doprowadziły one do wyłudzenia znacz-
nych kwot z budżetów niektórych państw 
objętych Europejskim Systemem Handlu 
Uprawnieniami do Emisji54.
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Kontrole międzynarodowe
Z kontroli międzynarodowych (kon-
trole równoległe), prowadzonych przez 
Delegaturę NIK w Gdańsku, warto wy-
mienić: „Zarządzanie programami po-
prawy jakości środowiska współfinanso-
wanymi ze środków Europejskiego Fun-
du szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
regionalnych programów operacyjny-
ch”55 – kontrolę prowadzoną równolegle 
z Naj wyższym Organem Kontroli Danii 
(Rigsre visionen) w ramach „Audit of EU 
Regional Fund projects focused on the 
environment and environmentally friendly 
energy (programme period 2007–2013)”; 
„Przestrzeganie przepisów prawa wspólno-
towego i krajowego w procesie wdrażania 
systemów zarządzania i kontroli regional-
nych programów operacyjnych dla okresu 
programowania 2007–2013”56 – przepro-
wadzoną równolegle z najwyższymi orga-
nami kontroli państwowej krajów Grupy 
Wy sze hradzkiej oraz Austrii i Słowenii 
oraz „Funkcjonowanie systemów zarządza-
nia emisjami gazów cieplarnianych i handlu 
uprawnieniami do ich emisji”57 – kontrolę 
równoległą wspólnie z najwyższymi orga-
nami kontroli Danii, Estonii, Finlandii, 
Litwy, Łotwy, Norwegii i Szwecji.

W wyniku współpracy z Najwyższym 
Organem Kontroli Danii58 wyodrębniono 
dobre praktyki związane z wdrażaniem 
programów regionalnych dotyczących 
środowiska o charakterze ogólnopolskim. 

55 (P/10/186).
56 (P/08/132).
57 (I/12/002).
58 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 160/2010/P/10/186/LGD, zatwierdzona przez prezesa Najwyż-

szej Izby Kontroli we wrześniu 2010 r.
59 Strona 14 ww. Informacji.

Wyniki przeprowadzonej kontroli wska-
zywały na potrzebę przyspieszenia dzia-
łań Zarządu Województwa Pomorskiego 
(Instytucja Zarządzająca RPO) zwiększa-
jących skuteczność wykorzystania środ-
ków Regionalnego Progra mu Operacyjnego 
dla Województwa Pomor skiego na lata 
2007–2013 w ramach przyznanej aloka-
cji dla województwa pomorskiego59.

Zaprezentowane przykładowe zaledwie 
efekty pracy i zaangażowania kontrole-
rów gdańskiej delegatury były oczekiwa-
nym i poszukiwanym źródłem informa-
cji dla organów władzy i społeczeństwa. 
Realizując misję i wizję Najwyż szej Izby 
Kontroli Delegatura NIK w Gdańsku wy-
kazuje inicjatywę kontrolną, w tym prowa-
dzi ciekawe kontrole regionalne – związa-
ne ze środowiskiem i gospodarką morską 
wykorzystując przy tym szeroki wachlarz 
narzędzi metodycznych (kontrole rozpo-
znawcze, kontrole zlecone innym organom, 
panele ekspertów, badania ankietowe i opi-
nie biegłych), wykazując dbałość o gospo-
darność i skuteczność w służbie publicz-
nej, przez co niewątpliwie przyczynia się 
do utrwalenia autorytetu najwyższego 
organu kontroli państwowej. 

RAFAŁ MALCHAREK,
RAFAŁ WIECZORKOWSKI,
Delegatura NIK w Gdańsku




