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Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu ma już dwadzieścia lat.

Na początek uwaga ogólna, dotycząca utworzenia w 1993 r. regionalnych izb obrachunkowych. Funkcjonujący przed tą datą nadzór nad 

działalnością komunalną należał w całości do wojewodów. Dziś, po dwóch dekadach funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych, nie 

ma wątpliwości, że przyjęty system kontroli i nadzoru nad działalnością finansową samorządu terytorialnego przez wyspecjalizowany 

aparat, w postaci regionalnych izb obrachunkowych, był słuszny a jednostki te wpisały się na trwałe w system państwowych organów 

kontroli.

Trudno w momentach rocznicowych uniknąć wspomnień, refleksji i podsumowań. Skłania do nich również Jubileusz 20–lecia Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu. W zamyśle autorów taki charakter ma mieć prezentowana publikacja. Zatem, z jednej strony obejmuje ona 

syntetyczne podsumowanie naszej działalności w okresie dwudziestolecia, z drugiej zaś, przywołuje wydarzenia uznane za ważne, mające 

istotny wpływ na działalność Izby. Niezmiernie interesująco jawi się tu refleksja wynikająca ze spojrzenia na tę instytucję w 1993 r. 

– w pierwszym roku działalności i dziś, po dwudziestu latach. Jakże nieporównywalna jest skala problemów, nieporównywalny zakres 

prowadzonej działalności. Można by rzec - instytucja ta sama, ale jakże inna. Ewolucja systemu finansów samorządowych, wzrost zadań i roli samorządu terytorialnego 

w życiu publicznym, w oczywisty sposób skutkowały zwiększeniem udziału finansów samorządowych w finansach publicznych kraju, a w ślad za tym, rosła rola izb i ich 

odpowiedzialność za sprawowany nad nimi nadzór.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat nastąpił ponaddwudziestokrotny wzrost wydatków samorządowych objętych nadzorem RIO w Opolu. O ile wydatki gmin objętych 

kontrolami kompleksowymi Izby w 1993 r. stanowiły kwotę 17 138 tys. zł, to zaplanowane na 2013 r. kontrole kompleksowe w jednostkach samorządu terytorialnego 

dotyczą wydatków w kwocie 1 834 755 tys. zł. 

Syntetyczna statystyka działalności Izby w okresie minionych 20 lat uświadamia ogrom pracy wykonanej przez jej pracowników, natomiast największym wyzwaniem dla 

nich, w całym tym okresie, było nadążanie za ciągłymi zmianami nie tylko systemu finansów publicznych, w tym samorządowych, ale przede wszystkim przepisów prawa 

materialnego, związanego z gospodarką finansową gmin, powiatów i województw. 

Dlatego w tym miejscu, chciałbym wyrazić słowa uznania i podziękowania wszystkim pracownikom Izby za ofiarną pracę, za utożsamianie się z tą instytucją i dbałość o jej 

wizerunek.

Janusz Gałkiewicz
Prezes Izby

* * *
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Najważniejszy dokument potwierdzający powstanie pełnoprawnej instytucji 

w systemie podmiotów gospodarki narodowej to zaświadczenie o nadaniu numeru 

identyfikacyjnego REGON, które uzyskano już 8 lutego 1993 r.

8

Warunek otrzymania środków finansowych na pierwsze wydatki i wynagrodzenia 

pracowników (Gł. Księgowa, Sekretarka, Prezes) został spełniony w dniu 22 lutego 

1993 r. przez podpisanie umowy rachunku bankowego z Narodowym Bankiem Polski 

Oddział Okręgowy w Opolu.

Zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 marca 

1993 r. ustalono Regulamin Organizacyjny i Schemat Organizacyjny RIO w Opolu.

Pierwsze kroki organizacyjne



Dnia 26 stycznia 1993 r., zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, Sejmik Samorządu 

Województwa Opolskiego podjął uchwały: w sprawie powołania 4 członków Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz w sprawie zaopiniowania kandydata 

na prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Umożliwiło to powołanie prezesa 

oraz nawiązanie z powołanymi pierwszych stosunków pracy.

Zostali powołani członkowie Kolegium:

Jan Bryczek

Maria Cap

Ryszard Legin

Bogdan Szewczyk

9

Strona samorządowa

Następnie powołani zostali członkowie Kolegium:

Franciszek Firmuga

Elżbieta Daszko

Stanisław Suchodolski

- dnia 3 marca 1993 r.

Wanda Mrowiec

- dnia 9 marca 1993 r.

Strona rządowa

Pierwsze powołania

Dnia 29 stycznia 1993 r. powołany został Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu Janusz Gałkiewicz.

20
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Pierwsze kroki merytoryczne

Pierwsze posiedzenie Kolegium odbyło się w dniu 4 marca 1993 r. Jak wynika 

z przyjętego porządku obrad, w trakcie posiedzenia omówiono organizację i tryb pracy 

członków Kolegium, precyzując zadania zarówno dla Kolegium, jak i składów 

orzekających. 

Na posiedzeniu Kolegium w dniu 16 marca 1993 r. rozpatrzono 10 pierwszych 

uchwał budżetowych na 1993 r. Łącznie, w wyniku badania 65 uchwał budżetowych 

gmin, w 8 z nich stwierdzono istotne naruszenie prawa, wskazano nieistotne 

naruszenie prawa w 38 uchwałach, a w pozostałych 19 uchwałach nie stwierdzono 

naruszenia prawa. 

Pierwszym kluczowym problemem było uściślenie właściwości rzeczowej nadzoru 

sprawowanego przez RIO i Wojewodę. Porozumieniem z dnia 28 lipca 1993 r. 

zawartym pomiędzy Wojewodą Opolskim a Prezesem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w sprawie określenia zasad współpracy przy wykonywaniu 

funkcji nadzorczych i kontrolnych w stosunku do organów gminy dookreślono zakres 

przedmiotowy nadzoru.

Działalność nadzorcza

W dniu 15 lipca 1993 r. została skierowana pierwsza skarga do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego na uchwałę nr XXII/99/93 Rady Gminy w Skoroszycach.  

Wyrokiem z dnia 17 listopada 1993 r. Sąd przychylił się do argumentacji Kolegium, 

stwierdzając nieważność części zaskarżonej uchwały.
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Działalność kontrolna

Za moment rozpoczęcia działalności kontrolnej można uznać datę wystawienia 

pierwszego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, miało to miejsce 13 kwietnia 

1993 r.

Pierwsze kroki merytoryczne

Już pierwsza kontrola ujawniła poważne nieprawidłowości. Z pierwszego wystąpienia 

pokontrolnego, sporządzonego 31 maja 1993 r., wynika, że w kontrolowanej 

jednostce stwierdzono m.in. nieuwzględnienie w instrukcji obiegu dokumentów 

materiałów źródłowych, związanych z wymiarem podatków i ich przepływu pomiędzy 

komórkami organizacyjnymi urzędu, brak dokumentacji ewidencyjno – wymiarowej 

w zakresie podatków i opłat oraz niską skuteczność egzekwowania należności 

podatkowych.

Pierwszy przypadek zawiadomienia Prokuratury Okręgowej miał miejsce 

24 września 1993 r. na okoliczność wykrycia istotnych nieprawidłowości związanych 

z procesem zbycia udziałów w gminnej spółce innemu podmiotowi, świadczących 

o braku prawidłowego zabezpieczenia interesów gminy.20Pierwsza kontrola finansowa została przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Tarnowie 

Opolskim. Jej zakresem były objęte podatki lokalne, prawidłowość naliczeń 

i skuteczność ich poboru za rok 1992 i pierwszy kwartał 1993 r. Jak wynika 

z protokołu kontroli, prowadziło ją dwóch inspektorów w dniach 14 kwietnia – 

19 maja 1993 r., zatem trwała łącznie 26 dni roboczych.
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Pierwsze kroki merytoryczne

W 1993 roku ukazały się 3 numery Biuletynu Informacyjnego, w lipcu wydano 

jego pierwszy numer.

Działalność szkoleniowa i informacyjna

Działalność szkoleniową zapoczątkowano już 4 marca 1993 r. wykładami dla służb 

podatkowych gmin, a inauguracyjne szkolenie dla skarbników odbyło się w dniu 

10 sierpnia 1993 r.

Działalność opiniodawcza

Składy orzekające rozpoczęły działalność opiniodawczą od zaopiniowania projektów 

budżetów gmin na 1993 rok. Podjęto tylko 37 uchwał opiniujących projekty budżetów 

gmin, co stanowiło 56,9% ich ogólnej liczby. Do wszystkich projektów budżetów na 

1993 r. wniesiono uwagi, a w stosunku do 4 z nich wydano opinie negatywne. 



Wtedy ... i teraz
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1993 2012

Zakres przedmiotowy nadzoru

„ ... od spraw budżetowych do spraw finansowych ... ”

Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego 

w zakresie spraw finansowych obejmujących uchwały i zarządzenia podejmowane 

przez organy jst w sprawach:

1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian;

2) budżetu i jego zmian;

3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego 

jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek;

4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego;

5) podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy 

- Ordynacja podatkowa;

6) absolutorium;

7) wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Zakres podmiotowy nadzoru i kontroli

Regionalne izby obrachunkowe kontrolowały i nadzorowały gospodarkę finansową gmin, 

związków międzygminnych, innych komunalnych osób prawnych i sejmików 

samorządowych.

Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego 

w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej 

i zamówień publicznych: jednostek samorządu terytorialnego, związków 

międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,  związków 

powiatów, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym 

samorządowych osób prawnych oraz innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania 

przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

20
Izby sprawowały nadzór nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych.

W zakresie spraw budżetowych izby badały uchwały budżetowe rad gmin oraz uchwały 

rad gmin o nieudzieleniu zarządowi absolutorium

Zakres przedmiotowy kontroli

Regionalne izby dokonywały kontroli gospodarki finansowej. Izby dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych



Wtedy... i teraz

Ilość jst objętych nadzorem i kontrolą Izby,

w tym:

1993 2012

65 83

miasto na prawach powiatu- 1

gminy65 70

powiaty- 11

województwo samorządowe- 1

14
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1993 2012Działalność nadzorcza

- 725

400 3052

- 217

- 9

- 193

- 35

- 109

- 305

43 262

3 88

Ilość zbadanych uchwał ogółem,

w tym w sprawie:

446 4995-

Ilość podjętych rozstrzygnięć nadzorczych108 40

Ilość posiedzeń kolegium19 27

Wtedy ... i teraz
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wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian

procedury uchwalania budżetu, budżetu i jego zmian

zaciągania długoterminowych i krótkoterminowych

pożyczek i kredytów

emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania,

nabywania i wykupu

określenie zakresu i zasad przyznawania dotacji

udzielania pożyczek i poręczeń

udzielania pomocy finansowej jst

podatków i opłat lokalnych

pozostałe uchwały i zarządzenia

absolutorium



Ilość wydanych opinii ogółem,

w tym:

173 753

Działalność opiniodawcza

opinie o projektach uchwał budżetowych37 88

opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

przedstawionego na podstawie projektu uchwały

budżetowej i uchwały budżetowej

- 115

opinie o możliwości spłaty kredytu, pożyczki

lub wykupu papierów wartościowych
1 111

opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu- 89

opinie o przedkładanych projektach uchwał

o wieloletnich prognozach finansowych

-

84opinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu

66 89opinie o przedkładanych informacjach z przebiegu

wykonania budżetów za I półrocze

- 89opinie o sprawozdaniach komisji rewizyjnych organów

stanowiących w sprawie absolutorium

4 -opinie o informacjach w przedmiocie zawartych umów

o kredyty i pożyczki

1993 2012

88

65

Wtedy... i teraz

16
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Działalność informacyjna, analityczna i szkoleniowa1993 2012

Analizy3 7

Ilość odwiedzin stron internetowych (w tys.)- 200

Ilość uczestników szkoleń595 1141

Ilość przeprowadzonych szkoleń8 11

36

Działalność kontrolna

20

19

219

32

483

Wtedy ... i teraz

17

17 138 1 834 755

Ilość przeprowadzonych kontroli,

w tym:

kontrole kompleksowe

Ilość zatrudnionych inspektorów kontroli

Ilość wniosków pokontrolnych

Ilość złożonych zawiadomień o naruszeniu dfp

Ilość stwierdzonych nieprawidłowości

kwota wydatków samorządowych

objętych kontrolą kompleksową (w tys. zł)

5

24

7

133

2

171
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61 473
zbadanych uchwał

11
wniesionych skarg przez

Kolegium na uchwały jst

22
wniesionych skarg przez jst

na rozstrzygnięcia Kolegium

428
posiedzeń Kolegium

1 712
podjętych rozstrzygnięć

2 466
podjętych uchwał

przez Kolegium

305
uchwał wycofanych

z obrotu prawnego

6000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

762

894
446

1931

2312

2500

2746

2908

3048

3070

3571

3418

3597

3542

3891

3743

4219

4860

5020

4995

1000

2000

3000

4000

5000

0

zbadane uchwały

Statystyka 20–lecia

Działalność nadzorcza
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38
złożonych odwołań od opinii

składów orzekających

1 576
wydanych opinii z uwagami

lub zastrzeżeniami

107
wydanych opinii negatywnych

19
uwzględnionych odwołań od opinii

składów orzekających

19 
oddalonych odwołań od opinii

składów orzekających

7 708
wydanych opinii pozytywnych 

Działalność opiniodawcza

9 391
wydanych opinii

przez składy orzekające

Statystyka 20–lecia

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

254

204
169

278

274

308
409

458

458

451

417

594

511

532

607

628

648

655 783

753
wydane opinie
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14 743
stwierdzonych nieprawidłowości

11
skierowanych zawiadomień

do prokuratury

46
złożonych zastrzeżeń do

wniosków pokontrolnych

667

przeprowadzonych kontroli

769
stwierdzonych przypadków

naruszenia dfp

5 826
wniosków pokontrolnych

420
złożonych zawiadomień

 o naruszeniu dfp

stwierdzone nieprawidłowości

Działalność kontrolna

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

602

991

171

752

616

360

849
835

926

804

998

973
901

891

988

705
568

628

702

483

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Statystyka 20–lecia
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Statystyka 20–lecia

Działalność informacyjna,

analityczna i szkoleniowa

336
szkoleń dla JST

21 200
uczestników szkoleń dla JST

60
wydań Biuletynu Informacyjnego

(do 2007)
104

analizy gospodarki finansowej

99 914
analizowanych sprawozdań

16 470
egz. Biuletynu Informacyjnego

ok. 200 tys.
odwiedzin strony internetowej

(rocznie)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1144

11511131

1447

1463

1552

2033

3715
4901

4911 6259

6395

6281

6070

6571

9139

9163

9224

9070

8294

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

analizowane sprawozdania



Nadzór nad rio w 20–leciu

Urząd Rady Ministrów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

i Administracji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Danald Tusk

sprawował bezpośredni nadzór nad działalnością rio

organ powołujący prezesa rio i członków kolegium

Premier RP

Michał Boni

Hanna Suchocka 1992 - 1993

Waldemar Pawlak 1993 - 1995

Józef Oleksy 1995 - 1996

Leszek MillerWłodzimierz Cimoszewicz 1996 - 1997

Janusz Tomaszewski

Marek Biernacki

Jerzy Buzek 1997 - 2001

Krzysztof JanikLeszek Miller 2001 - 2004

Józef Oleksy

Ryszard Kalisz

Marek Belka 2004 - 2005

Ludwik DornKazimierz Marcinkiewicz 2005 - 2006

Ludwik Dorn

Janusz Kaczmarek

Władysław Stasiak

Jarosław Kaczyński 2006 - 2007

Grzegorz Schetyna

Jerzy Miller

Danald Tusk 2007 - 2011

2011 - nadal

organ powołujący (odwołujący)

prezesa rio i członków kolegium

Premier RP

organ nadzoru nad działalnością rio

w imieniu Premiera

Minister

22

1993 - 1996

1996 - 2011

2011 - nadal
organ powołujący (odwołujący)

prezesa rio i członków kolegium

Premier RP

organ nadzoru nad działalnością rio

w imieniu Premiera

Minister



Wydarzenia

w 20–leciu

czyli:

co było ważne

co utkwiło w pamięci

co miało istotny wpływ na naszą działalność

23



Nasza własna siedziba

Wydarzenia

24

W pierwszych dniach lutego 1993 r. Wojewoda 

Opolski przeznaczył 3 pokoje w gmachu Urzędu 

Wojewódzkiego w Opolu dla pracowników RIO

W dniu 1 kwietnia 1993 r. Izba podpisała umowę najmu 

pomieszczeń z Przedsiębiorstwem Konserwacji Urządzeń 

Wodnych i Kanalizacyjnych w likwidacji w budynku 

administracyjnym przy ul. Oleskiej 19a w Opolu.

Decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w Opolu z dnia 

20 lipca 1994 r. Izba przejęła w trwały zarząd 

nieruchomość Skarbu Państwa o powierzchni użytkowej 

474 m2 przy ul. Oleskiej 19a w Opolu.
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W dniach 14 - 21 listopada 1993 r. na zaproszenie Prezesa Fundacji France - Pologne Pana Jacques’a de Chalender oraz Pierwszego Prezesa Francuskiej Izby Obrachunkowej Pana 

Pierre’a Joxe, prezesi izb udali się na tygodniową wizytę roboczo - studyjną do Francji, celem zapoznania się z francuskim systemem funkcjonowania izb obrachunkowych. Wizyta ta 

zapoczątkowała współpracę i kolejne kontakty.

Nawiązanie współpracy z Alzacką Izbą Obrachunkową we Francji

Wydarzenia

W dniach 21 - 22 lutego 1994 r. roboczą wizytę 

w RIO w Opolu składa Pani Mireille Heers sędzia 

Trybunału Administracyjnego w Strasburgu, 

przedstawicielka Fundacji France - Pologne.

W dniach 10 - 14 października 1994 r. delegacja 

Alzackiej Izby Obrachunkowej w Strasburgu na 

czele z Prezydentem Gabrielem Miquot składa 

roboczą wizytę w Opolu. 

W dniach 13 marca - 7 kwietnia 1995 r. 

w Alzackiej Izbie Obrachunkowej w Strasburgu 

przebywał na 3-tygodniowym stażu  - specjalista 

Wydziału Informacji, Analizy i Szkoleń.

 Tematyka stażu obejmowała między innymi:

- metodykę porównawczą metod kontroli RIO 

i CRC,

- metodykę weryfikacji rachunków samorządów 

lokalnych,

- badanie dokumentów finansowych gminy Gries.

20Pismo Prezesa RIO w Opolu z 17 lutego 1994 r. skierowane 

do Urzędu Rady Ministrów w Warszawie informujące 

o programie i celach wizyty Pani Heers.

Program wizyty przewidywał wymianę doświadczeń 

z pracownikami RIO oraz spotkania z Prezydentem 

miasta Opola, Burmistrzem Brzegu, Wojewodą 

Opolskim, Przewodniczącym Sejmiku, Dyrektorem 

Delegatury NIK w Opolu oraz Przewodniczącym 

Związku Gmin Śląska Opolskiego.
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Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. określiła zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych, które stosuje się do zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót budowlanych 

opłacanych w całości lub w części ze środków publicznych. Jednocześnie z mocą od 1 stycznia 1995 r. poszerzono kompetencje kontrolne regionalnych izb obrachunkowych o kontrolę 

zamówień publicznych.

Uchwalenie w 1994 r. ustawy o zamówieniach publicznych

W pierwszych latach obowiązku 

stosowania przez jednostki 

samorządu terytorialnego 

przepisów ustawy o zamówieniach 

publicznych, nieprawidłowości 

stwierdzone w tym zakresie, 

w ustaleniach kontroli 

przeprowadzanych przez Izbę, 

stanowiły ok. 25% ogółu 

nieprawidłowości

Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Opolu rozpoczęła systematyczne 

kontrole udzielania zamówień 

publicznych przez jednostki 

samorządu terytorialnego w trybie 

i na zasadach określonych ustawą 

o zamówieniach publicznych, 

włączając to zagadnienie na stałe 

do tematyki kontroli 

kompleksowych

Art. 93. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 

428) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Regionalne izby obrachunkowe, zwane dalej „iz-

bami”, powołane są do kontroli gospodarki finan-

sowej i zamówień publicznych gmin, związków 

międzygminnych innych komunalnych osób praw-

nych i sejmików samorządowych.”;



I Kongres Samorządowy Województwa Opolskiego

W dniach 2-3 czerwca 1995 r. w Opolu odbył się I Kongres Samorządowy 

Województwa Opolskiego „Samorząd terytorialny szansą rozwoju regionu”, 

którego jednym ze współorganizatorów była Regionalna Izba Obrachunkowa. 

W Kongresie uczestniczyli Adam Struzik - Marszałek Senatu, prof. Piotr 

Buczkowski - Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, a także 

prof. Jerzy Stępień, prof. Michał Kulesza i prof. Zyta Gilowska.
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20Znaczną część obrad poświęcono systemowi finansów komunalnych 

i finansom samorządowym województwa opolskiego. Materiały na tę 

część Kongresu przygotowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Były 

to dwa wydania specjalne Biuletynu Informacyjnego:

- Ewolucja systemu finansowego gmin w latach 1991-1995,

- Zaangażowanie środków własnych gmin województwa 

opolskiego na zadania zlecone i powierzone z zakresu 

administracji rządowej oraz inne niebędące zadaniami 

własnymi w latach 1993-1994.



Z udziałem Pani Zofii Stawowiak - Dyrektora Departamentu Administracji 

Publicznej Urzędu Rady Ministrów oraz Pani dr Czesławy Rudzkiej-Lorenz - 

Dyrektora Departamentu Samorządu Terytorialnego Najwyższej Izby Kontroli 

w dniach 14-16 września 1995 r. zorganizowano w Kamieniu Śląskim 

Zgromadzenie Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych. Trzydniowe 

obrady zdominowała tematyka działalności kontrolnej izb. Dokonano analizy 

dwuletnich doświadczeń w zakresie kontroli kompleksowych jednostek 

samorządu terytorialnego i podjęto próbę ujednolicenia kwalifikacji 

nieprawidłowości ujawnianych podczas kontroli.

Prezesi Regionalnych Izb Obrachunkowych spotkali się w Opolu
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Uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta 

przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana 

przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszona w  Dzienniku  Ustaw Nr 78 poz. 483, 

obowiązuje od dnia 17 października 1997 r.

Regionalne izby obrachunkowe konstytucyjnym organem nadzoru

Wydarzenia

Wydarzenie to ma fundamentalne znaczenie dla stabilności, niezależności i trwałości regionalnych izb obrachunkowych w systemie państwowych organów kontroli. Izby stały się 

organem konstytucyjnym, a usytuowanie art. 171 traktującego o nadzorze wykonywanym przez regionalne izby obrachunkowe w rozdziale VII Konstytucji, poświęconym 

samorządowi terytorialnemu a nie w rozdziale VI traktującym o rządzie i administracji rządowej, wskazuje, że ustawodawca chciał oddzielić izby od administracji rządowej.

(dr R. Krawczyk - „Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993-2003 - Pozycja Konstytucyjna i jej uwarunkowania ustawowe” - Wrocław 2003 r.)

... z uzasadnienia Wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 28 kwietnia 1999 r.

Art. 171

1. Działalność samorządu terytorialnego podlega 

nadzorowi z punktu widzenia legalności.

2. Organami nadzoru nad działalnością jednostek 

samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów 

i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne 

izby obrachunkowe.

3. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może 

rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, 

jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy.

„ ... ustalenia wykładni językowej, systemowej i celowościowej 

prowadzą do wniosku, że konstytucja wyznacza regionalnym 

izbom obrachunkowym status państwowych organów kontroli 

niezależnych zarówno od administracji rządowej, jak i od 

jednostek samorządu terytorialnego, służebnych wobec 

tychże jednostek. Odrębności tej nie przekreśla możliwość 

współpracy RIO w wykonywaniu ich funkcji nadzorczych 

z organami administracji rządowej, w tym występowania – 

w skrajnych przypadkach i zawsze w dobrze pojętym 

interesie nadzorowanej jednostki samorządu terytorialnego 

– do Prezesa Rady Ministrów o wszczęcie procedury 

przewidzianej w art. 171 ust. 3 konstytucji ... ”20
Konstytucja:

- wyznacza regionalnym izbom 

obrachunkowym status państwowych 

organów kontroli niezależnych od 

administracji rządowej

- ustanawia podstawową zasadę nadzoru, tj. 

zasadę legalizmu

- określa zakres przedmiotowy dla 

regionalnych izb obrachunkowych jako 

„sprawy finansowe”

Powyższe potwierdza Trybunał Konstytucyjny 

w wyroku z dnia 28 kwietnia 1999 r.
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Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy 

o regionalnych izbach obrachunkowych, o samorządzie 

terytorialnym oraz o finansowaniu gmin, która weszła w życie 

z dniem 10 października 1997 r., wprowadziła do ustawy o rio 

art. 25a. Zgodnie z jego treścią prezesi izb oraz po jednym 

reprezentancie wybranym przez kolegia izb tworzą Krajową Radę 

Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Utworzenie Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Po 4 latach funkcjonowania izb powstał organ, który nie naruszając ich suwerenności reprezentuje je wobec naczelnych 

i centralnych organów państwa. Fundamentalne znaczenie ma koordynowanie przez KRRIO kontroli tematycznych 

wykonywanych w skali kraju według jednolitych programów oraz przedkładanie corocznie Sejmowi i Senatowi, 

w terminie do 30 czerwca, sprawozdań z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Pierwsze posiedzenie KRRIO odbyło się 15 stycznia 1998 r., na którym na Przewodniczącego wybrano dr Bogdana 

Cybulskiego.

Pierwsze sprawozdanie KRRIO przedłożone Sejmowi 

29 czerwca 1998 r.

Janusz Gałkiewicz 1997 - nadalZ urzędu:

Komisja Legislacji

Bogdan Szewczyk 1997 - 1998Reprezentanci Kolegium:

Komisja Analiz

Franciszek Firmuga 1998 - 2008

Komisja Analiz

Grzegorz Czarnocki 2008 - nadal

Komisja Koordynacji Kontroli

Regulamin Krajowej Rady RIO z dnia 20 lutego 1998 r. 

zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów 4 marca 1998 r.

Art. 25a. 1. Prezesi izb oraz po jednym

reprezentancie wybranym przez kolegia izb

tworzą Krajową Radę Regionalnych Izb

Obrachunkowych, do zadań której należy:

1)  reprezentowanie izb wobec naczelnych

i centralnych organów państwa;

2)  przedstawianie ministrowi właściwemu

do spraw administracji publicznej wniosków

dotyczących zmian w przepisach prawnych

regulujących komunalną gospodarkę finansową;

Nas i w KRRIO
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Reforma administracyjna kraju
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Wobec nałożenia na regionalne izby obrachunkowe nowych zadań

związanych z nadzorem i kontrolą w Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w Opolu nastąpił blisko dwukrotny wzrost zatrudnienia w grupie inspektorów kontroli.

W wyniku reformy administracyjnej

z 17 dotychczas działających regionalnych izb

obrachunkowych pozostało 16, w tym Regionalna

 Izba Obrachunkowa w Opolu, co było

konsekwencją utworzenia Województwa Opolskiego.

1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, zgodnie z którą 

terytorium Polski zostało podzielone na 16 województw, 308  powiatów  oraz na 

2489  gmin. Reforma ta została ściśle związana z podziałem zadań oraz kompetencji 

pomiędzy poszczególne szczeble samorządu terytorialnego i administrację rządową. 

Ponadto uchwalone 5 czerwca 1998 r. ustawy ustrojowe – ustawa

o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa

 - przyjęły za art. 171 Konstytucji,  że regionalne

izby obrachunkowe  będą organami nadzoru,

także wobec samorządu powiatowego

i wojewódzkiego. W związku z powyższym,

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

oprócz 65 dotychczas nadzorowanych gmin,

objęła nadzorem i kontrolą 6 gmin

ze zlikwidowanego województwa

częstochowskiego oraz nowo utworzone

województwo samorządowe i 11 powiatów.
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Dnia 18 lutego 2002 r. w Warszawie zawarte zostało porozumienie określające 

zasady współdziałania Najwyższej Izby Kontroli z Krajową Radą Regionalnych Izb 

Obrachunkowych oraz delegatur NIK z regionalnymi izbami obrachunkowymi na rzecz 

poprawy stanu przestrzegania prawa, koordynowania działań kontrolnych oraz szkoleń 

pracowników. Porozumienie podpisali Mirosław Sekuła - Prezes Najwyższej Izby 

Kontroli i Bogdan Cybulski - Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb 

Obrachunkowych.

Podpisanie porozumienia o współdziałaniu z Najwyższą Izbą Kontroli

Porozumienie ...

- ważne dla samorządu terytorialnego gdyż obydwie instytucje kontrolne 

działają w jego obszarze,

- ważne dla izb i delegatur NIK, sankcjonuje bowiem ich współdziałanie 

na szczeblu regionalnym w zakresie wymiany informacji o planowanych 

kontrolach i ich ustaleniach.
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Senat Rzeczypospolitej uchwałą z dnia 4 października 2002 r. wniósł do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, który w wyniku prac parlamentarnych ostatecznie został przyjęty 

ustawą z dnia 24 lipca 2003 r. Ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych wprowadziła szereg fundamentalnych zmian w ich ustroju.

Senacka nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

33

Wydarzenia

Stworzono możliwość sporządzania i przedstawiania 

przez Izby raportu o stanie gospodarki finansowej 

jednostek, w razie potrzeby wskazania organom 

jednostki samorządu terytorialnego powtarzających 

się nieprawidłowości lub zagrożenia niewykonania 

ustawowych zadań.

Nowe rozwiązania

Inspektorzy kontroli otrzymali nowe uprawnienia, 

w tym do zlecania sporządzenia niezbędnych do 

kontroli odpisów oraz wyciągów z dokumentów. 

Pracownicy jednostki kontrolowanej zostali 

zobowiązani do udzielenia wyjaśnień inspektorom 

w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.

Modyfikacji uległa zasada 

kontradyktoryjności w postępowaniu 

kontrolnym poprzez likwidację instytucji 

zastrzeżeń do protokołu kontroli

Wyłanianie prezesa w drodze 

konkursu z powołaniem na

6-letnią kadencję 

Wyłanianie członków kolegium w drodze 

konkursu i powoływanie członków 

nieetatowych na 6-letnią kadencję 

Wprowadzenie mnożnikowego systemu 

wynagradzania prezesa, jego zastępcy 

oraz etatowych członków kolegium

Prezes izby, jego zastępca i pozostali członkowie 

kolegium oraz pracownicy regionalnej izby 

obrachunkowej nie mogą być członkami organów 

jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych 

kolegiów odwoławczych oraz być w stosunku pracy 

w jednostkach nadzorowanych i kontrolowanych.



Z okazji  jubi leuszu X-lecia regionalnych izb 

obrachunkowych Krajowa Rada RIO wydała książkę 

Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 

1993–2003 pod redakcją Bogdana Cybulskiego 

i  Stanis ława Srockiego,  która zaprezentowała 

problematykę związaną z regionalnymi izbami 

obrachunkowymi w okresie dziesięciolecia ich istnienia.

Jubileusz X–lecia regionalnych izb obrachunkowych

W dniu 28 kwietnia 2003 r. w siedzibie Izby odbyło się uroczyste posiedzenie 

Kolegium RIO z okazji jubileuszu 10-lecia działalności z udziałem zaproszonych gości. 

Spotkanie było okazją do podsumowania dziesięciu lat działalności oraz dyskusji nad 

miejscem izb w systemie finansów publicznych. Wykład okolicznościowy na temat „RIO 

u progu drugiego dziesięciolecia – wyzwania i zagrożenia, rola w kształtowaniu 

demokratycznego państwa prawa” wygłosiła Pani Krystyna Sawicka profesor prawa 

finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prezydent PR uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych pracowników 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu: 

Wandę Mrowiec   Złotym Krzyżem Zasługi po raz drugi

Janusza Gałkiewicza  Srebrnym Krzyżem Zasługi 

Franciszka Firmugę   Srebrnym Krzyżem Zasługi

Zofię Krzeczkowską  Srebrnym Krzyżem Zasługi

Alicję Zembaczyńską  Srebrnym Krzyżem Zasługi

Grażynę Czubak   Brązowym Krzyżem Zasługi

Magdalenę Przybylską  Brązowym Krzyżem Zasługi

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, z okazji 

jubi leuszu,  wydała numer specjalny Biuletynu 

Informacyjnego przedstawiającego jej działalność 

w latach 1993-2003. Jest to publikacja obejmująca 

wszystkie funkcje Izby w obszarze finansów samorządu 

terytorialnego województwa opolskiego.

W dniach 9-10 maja 2003 r. pracownicy Izby spotkali się na jubileuszowym spotkaniu 

w Pokrzywnej, które oprócz rozszerzenia merytorycznej wiedzy było okazją do 

refleksji, wspomnień i podsumowań.
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Prezes Rady Ministrów w dniu 1 września 2003 r. przedstawił Sejmowi rządowy 

projekt ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

która w wyniku prac legislacyjnych została uchwalona przez Sejm w dniu 17 grudnia 

2004 r. i weszła w życie z dniem 1 lipca 2005 r. Ustawa ta dokonała istotnej 

nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w zakresie ich organizacji, 

wyłączając ze struktury izb jeden z dwóch dotychczasowych organów - komisje 

orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 

zlikwidowała komisje orzekające przy wojewodach. Przyjęto, że w sprawach 

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, we wszystkich jednostkach 

publicznych, zarówno samorządowych jak i rządowych, orzekać będą Regionalne 

Komisje Orzekające przy regionalnych izbach obrachunkowych, zgodnie 

z terytorialnym zasięgiem ich działania.

Nowa ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
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Prezesi regionalnych izb obrachunkowych obarczeni zostali odpowiedzialnością za 

siedziby, obsługę prawną i administracyjno-techniczną komisji orzekających oraz 

rzeczników i ich zastępców właściwych w sprawach komisji. Z budżetu izb ponoszone 

będą wydatki związane z ich funkcjonowaniem, wypłatą wynagrodzeń i szkoleniem oraz 

zwrotem świadkom kosztów przejazdu, finansowane z budżetu państwa. Było to 

poważne przedsięwzięcie organizacyjne zarówno dla Ministerstwa Finansów jak 

i regionalnych izb obrachunkowych.
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Nawiązanie współpracy z Trybunałem Obrachunkowym Nadrenii-Palatynatu

W dniach 17-20 kwietnia 2005 r. na zamku Reichenov k. Berlina prezesi 

Regionalnych Izb Obrachunkowych ze Szczecina, Zielonej Góry, 

Wrocławia, Opola, Katowic i Krakowa spotkali się z prezydentami 

Trybunałów Obrachunkowych niemieckich landów wschodnich na 

konferencji poświęconej problematyce kontroli samorządów 

terytorialnych. W konferencji uczestniczył Prezydent Trybunału 

Obrachunkowego landu Nadrenii-Palatynatu, współpracującego od wielu 

lat z Województwem Opolskim, Pan Volker Hartloff. Spotkanie w 

Reichenov to początek długoletniej współpracy.

Kalendarium spotkań

7-10.09.2005 - wizyta delegacji RIO w Trybunale Obrachunkowym 

w Speyr - pierwsza wymiana doświadczeń.

29-30.06.2006 - polsko-niemieckie seminarium w Opolu - temat wiodący: 

System podatków komunalnych i nadzór nad ich 

stanowieniem.

28-30.03.2007 - konferencja w Speyr z udziałem 4-ech przedstawicieli 

RIO - główny temat: Realizacja zadań i kompetencji w 

zakresie kontroli środków publicznych.

27-30.04.2009 - polsko-niemieckie seminarium w Opolu, temat: Kontrola 

w sektorze publicznym i funkcjonowanie jst w Polsce

12-16.07.2011 - konferencja w Trewirze z udziałem 4-ech pracowników 

RIO - temat: Kontrola finansowa zadłużenia samorządu 

terytorialnego w Polsce i w Niemczech.

15-17.04.2013 - polsko-niemieckie seminarium w Opolu, temat: Systemy 

zagospodarowywania odpadów komunalnych - nowe 

rozwiązania w Polsce a doświadczenia niemieckie.

Informacja prasowa o wizycie delegacji z RIO 

w Rechnungshof w Speyr 7-10 września 2005 r.

Prezesi RIO i Prezydenci Rechnungshof 

w Reichenov k. Berlina

12-16 kwietnia 2009 r. - seminarium w RIO

12-16 lipca 2011 r. - spotkanie w Trewirze



Izba koordynatorem ogólnopolskiej kontroli
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Koordynowanie ogólnopolskiej kontroli to wyzwanie, które wiąże się z analizą prawną wybranego zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej samorządu, przygotowaniem jednolitych dla 

wszystkich izb tez kontroli, a następnie opracowaniem i zaprezentowaniem  jej wyników na forum ogólnopolskim. To odpowiedzialne, a zarazem pracochłonne i żmudne zadanie Krajowa 

Rada powierzyła w roku 2007 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. Tematem objętym kontrolą została gospodarka finansowa samorządowych instytucji kultury.

W kontroli koordynowanej uczestniczyły  wszystkie regionalne izby obrachunkowe. Kontrolą objęto 97 instytucji kultury, w tym 19 muzeów, 

34 biblioteki oraz 44 inne instytucje, takie jak: domy kultury, teatry, opery, filharmonie.  W wyniku kontroli w 92 wystąpieniach 

pokontrolnych sformułowano łącznie 740 wniosków pokontrolnych, ujawniono 33 przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a do 

organów ścigania skierowano 2 zawiadomienia o rażących naruszeniach przepisów prawa, mogących nosić znamiona przestępstw.

Wydarzenia

20Na podstawie wyników kontroli sporządzono 

Informację, którą przekazano parlamentarzystom 

oraz centralnym organom administracji państwowej.

Wyniki kontroli zaprezentowano na konferencji prasowej 

w Warszawie i opublikowano m.in. we „Wspólnocie” i „Finansach 

Komunalnych”
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Wydarzenia

Ustawa o finansach publicznych z 2009 r.

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił nową ustawę o finansach publicznych, 

która jest trzecią z kolei próbą uporządkowania zasad gospodarki finansami 

publicznymi, w tym gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii 

Europejskiej.

Nowa ustawa, na mocy przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r – Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych, weszła w życie 1 stycznia 2010 r. 

z wieloma wyjątkami, gdyż wejście w życie niektórych rozwiązań określono na 

1 stycznia 2014 r. Z wymienionych ustaw i ich kolejnych nowelizacji wynikają również 

nowe wyzwania dla regionalnych izb obrachunkowych,

Dodano nowe rodzaje opinii, wydawanych przez działające w izbach składy 

orzekające, w tym o projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych, 

prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych 

zobowiązań,  możliwości sfinansowania deficytu przedstawianego przez 

jednostki samorządu terytorialnego w projekcie uchwały budżetowej oraz 

w uchwale budżetowej.

Możliwość prowadzenia szkoleń przez regionalne izby obrachunkowe w ramach 

rachunku dochodów własnych uległa likwidacji, a dochody z tej działalności stały 

się dochodami budżetu państwa.

Zakres zadań przypisany regionalnym izbom obrachunkowym poszerzono 

o obowiązek udzielania wyjaśnień na wystąpienia ustawowo wskazanych 

podmiotów w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach 

publicznych. 

Poszerzono zakres przedmiotowy nadzoru Izb w sprawach finansowych 

o uchwały i zarządzenia w sprawach wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

Wprowadzono zasadę przekazywania do regionalnej izby obrachunkowej uchwał 

i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w formie elektronicznej.

Regionalne izby obrachunkowe zobowiązane zostały do przekazywania 

Ministrowi Finansów projektów oraz wieloletnich prognoz finansowych wraz 

z wynikami opinii oraz rozstrzygnięć nadzorczych w formie dokumentu 

elektronicznego.

między innymi:



Pracownicy

w 20–leciu

czyli:

kto i kiedy tworzył Izbę
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Jubilaci  –  20  lat  w  Izbie

Janusz Gałkiewicz (Prezes), Jan Uksik (Wiceprezes), Zofia Krzeczkowska (Główna Księgowa, Kierownik Biura),

Wojciech Orłowski (Członek Kolegium), Magdalena Przybylska (Z-ca Naczelnika WIAS), Mariola Robak (Starszy Referent, Asystent Prezesa),

Barbara Wołczak (Starszy Specjalista), Bożena Zamirska (Specjalista), Alicja Zembaczyńska (Naczelnik WIAS)
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Czarnocki Grzegorz

Czubak Grażyna

Deko Sławomir

Frańczuk Iwona

Kaleta Robert

Małysiak Jerzy

Perucka Joanna

Rus Grzegorz

Talik Arkadiusz

Winnik Wojciech

Główny inspektor kontroli

Pozaetatowy członek Kolegium

Starszy inspektor kontroli

Starszy inspektor kontroli

Starszy inspektor kontroli

Naczelnik WKGF

Starszy inspektor kontroli

Starszy inspektor kontroli

Inspektor kontroli

Członek Kolegium

Z-ca Naczelnika WKGF

10 - 14 lat

Firmuga Franciszek

Kędzierska-Warchał Wiesława

Poligońska Grażyna

Z-ca Prezesa

Członek Kolegium

Starszy inspektor kontroli

Starszy referent

1993 - 2008

1996 - 2011

1993 - 2009

Bera Grażyna

Kościółek Magdalena

Legin Ryszard

Mnich-Peroń Brygida (śp)

Mrowiec Wanda

Pecela Maria

Waśniowski Adolf

Wendt Joanna

Starszy księgowy

Starszy referent

Członek Kolegium

Inspektor kontroli

Członek Kolegium

Z-ca Kierownika Biura

Naczelnik WKGF

Starszy inspektor kontroli

1999 - 2009

1996 - 2008

1993 - 2007

1997 - 2011

1993 - 2006

2002 - 2011

1999 - 2010

1999 - 2011

15 - 19 lat Byli pracownicy
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Obecni i nieobecni

20
Cap Maria

Mende Elżbieta

Rowiński Marek

Sikocińska Katarzyna

Wycisk Urszula

Radca prawny

Starszy specjalista

Starszy inspektor kontroli

Starszy specjalista

Główny inspektor kontroli



Bieniaszewska Aleksandra

Famulska Agnieszka
Jamrozik Beata
Kuc Zofia
Lubczyński Maciej
Marzec Leszek
Sperczyński Przemysław
Stelmaszczyk Klaudia
Święs Sebastian

Starszy inspektor kontroli,

Pozaetatowy członek Kolegium

Młodszy inspektor kontroli

Inspektor kontroli

Inspektor kontroli

Starszy informatyk

Starszy referent

Starszy inspektor kontroli

Członek Kolegium

Inspektor kontroli

5 - 9 lat
Bukowski Maciej
Chrobak Elżbieta
Dąbrowska Anita
Jackowska Alicja
Jankowski Andrzej
Jurasz Teresa
Kokurewicz Krystyna
Leśko Marek
Mazur Władysław
Siedlecka-Muzyka Małgorzata
Siembiga Jerzy
Szewczyk Bogdan
Szymaniec Barbara
Wieczorek Klaudia
Zimoch Roman

Młodszy inspektor kontroli

Inspektor kontroli

Starszy inspektor kontroli

Starszy księgowy

Informatyk

Starszy inspektor kontroli

Starszy inspektor kontroli

Specjalista

Starszy inspektor kontroli

Inspektor kontroli

Starszy inspektor kontroli

Członek Kolegium

Naczelnik WKGF

Referent

Młodszy inspektor WIAS

2003 - 2008

2000- 2007

1993 - 1998

1995 - 2002

2000 - 2005

1993 - 2002

1995 - 2002

2004 - 2013

1994 - 2002

1999 - 2006

1999 - 2006

1993 - 1998

1993 - 1998

1993 - 1998

1998 - 2003

Adamska Magdalena
Błaut Wioletta
Chodorowska Kinga
Czech Stanisław
Duda Dorota
Fiedor Jarosław
Gad Urszula
Makowska Katarzyna
Mirecka Anna
Sakra Aneta
Tromsa Katarzyna

Referent

Starszy księgowy

Specjalista

Inspektor kontroli

Referent

Młodszy inspektor kontroli

Z-ca Kierownika Biura

Radca prawny

Referent

Inspektor kontroli

Młodszy inspektor kontroli

do 5 lat
Adamowicz Hanna
Ciąglewicz-Miśta Aleksandra
Dudek Marek
Erlichowska-Majcher Agnieszka
Glińska Urszula
Głogowska Joanna
Kaczmarek Andrzej
Krupok Elżbieta (śp)
Krzysztofek Iwona

Ochota Róża
Ostrowski Rafał
Pawlica Jacek

Stankiewicz Bogusława

Surma Tomasz

Naczelnik WIAS

Radca prawny

Starszy inspektor kontroli

Obsługa RKO

Naczelnik WIAS

Młodszy inspektor WIAS

Kierowca

Starszy inspektor WIAS

Z-ca Naczelnika WKGF

Z-ca Naczelnika WKGF

Młodszy inspektor kontroli

Inspektor WIAS

Starszy inspektor kontroli

Młodszy inspektor kontroli

1996 - 1999

2007 - 2010

1993 - 1996

2006 - 2009

1993 - 1996

1998 - 2002

1993 - 1997

1993 - 1996

1999- 2003

1994 - 1998

2001 - 2005

2001 - 2004

1993 - 1997

2003 - 2006

Obecni i nieobecni

3 - 5 lat

Byli pracownicy
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