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1. Wprowadzenie 

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kontroli1, przeprowadziła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz Policji kontrolę stanu realizacji Programu modernizacji Policji 

(Program), ustanowionego ustawą z dnia 12 stycznia 2007 roku2 (P/10/083). 

Kontrola została przeprowadzona z inicjatywy własnej NIK, w dniach od 19 maja do 

23 listopada 2010 r. Badaniami objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r.  

Realizacja ww. Programu, przyjętego m.in. w celu stworzenia warunków do pełnej 

realizacji ustawowych zadań przez formacje ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, była w 2008 r. przedmiotem kontroli NIK we wszystkich wdrażających go 

formacjach3. W jej wyniku, w odniesieniu do Policji, stwierdzono m.in. zagrożenie 

osiągnięcia celów zakładanych w ustawie modernizacyjnej ze względu na nieodpowiednie 

przygotowanie do realizacji Programu, niewłaściwe przeprowadzanie zamówień 

publicznych, niezgodne z ustawą modernizacyjną wydatkowanie środków finansowych na 

zastępowanie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi oraz nierzetelne prezentowanie 

danych w informacji z realizacji Programu za 2007 r.  

Celem kontroli była ocena stanu realizacji Programu w części dotyczącej Policji oraz 

działań podejmowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta 

Głównego Policji oraz komendantów jemu podległych na rzecz jego realizacji. 

Dla osiągnięcia celu kontroli skoncentrowano się przede wszystkim na rzeczowej realizacji 

Programu w wybranych przedsięwzięciach, w tym wykorzystania zakupionego sprzętu 

i wyposażenia oraz na zagadnieniach dotyczących legalności, rzetelności, celowości 

i gospodarności wydatkowania środków z Programu. 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”; Dz. U. Nr 35, poz. 213 ze zm.; 
dalej zwana „ustawą modernizacyjną”. 

3 Kontrola (nr P/08/086) Stan realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację Programu modernizacji 

w Policji, mimo stwierdzonych w Komendzie Głównej Policji istotnych 

nieprawidłowości, mających wpływ na kontrolowaną działalność.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia skalę zmian w obszarze wsparcia 

logistycznego Policji i podjęty wysiłek przez kolejnych ministrów SWiA oraz kierownictwo 

Policji w tym zakresie. Otrzymane środki z Programu modernizacji umożliwiły istotne 

unowocześnienie wyposażenia i sprzętu użytkowanego przez Policję, a przede wszystkim 

powstrzymały ich postępującą dekapitalizację. Jednocześnie NIK ocenia jako niecelowe 

dokonanie znaczących zmian w kierunkach wydatkowania środków Programu 

modernizacyjnego. W trakcie jego realizacji, znacząco zmniejszono wydatki na 

przedsięwzięcia o charakterze rzeczowym, mimo że stan wyposażenia jednostek 

organizacyjnych Policji nadal był niższy od  potrzeb w tym zakresie.  

Biorąc pod uwagę jeden z głównych celów ustawy modernizacyjnej, jakim była poprawa 

skuteczności działania Policji, Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że uzyskane efekty 

rzeczowe przyczyniały się do modernizacji Policji, co – zdaniem NIK – powinno mieć 

wpływ na sprawniejszą, pełniejszą realizację jej ustawowych zadań jako formacji 

odpowiedzialnej za bezpieczeństwo oraz porządek publiczny. Należy jednak podkreślić, że 

do zakończenia kontroli nikt nie przeprowadził analizy rzeczywistego wpływu realizacji 

przedsięwzięć modernizacyjnych  na poprawę skuteczności działania Policji. 

Dodatkowym uzasadnieniem dla ogólnej oceny pozytywnej realizacji Programu 

modernizacji jest fakt, że w jednostkach organizacyjnych Policji podległych KGP nie 

stwierdzono istotnych nieprawidłowości w badanym zakresie. 

Stwierdzone istotne nieprawidłowości w Komendzie Głównej Policji  dotyczyły 

w szczególności sposobu przygotowania i realizacji poszczególnych projektów, w tym: 

nieprofesjonalnego przygotowania projektów do realizacji przez właściwe komórki 

merytoryczne KGP; bezpodstawnego udzielenia zamówienia publicznego z wyłączeniem 

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4 (Pzp); 

                                                 
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 
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bezpodstawnego udzielenia zamówienia w trybie niekonkurencyjnym; nierzetelnego 

egzekwowania od wykonawców wywiązywania się z zobowiązań umownych oraz 

opieszałości w przekazywaniu zakupionych projektów/sprzętu do użytkowania. Analiza 

sposobu wdrażania przez Komendę Główną Policji kilku istotnych projektów (o łącznej 

wartości 165.008,2 tys. zł) uprawnia do stwierdzenia, iż otrzymane środki finansowe na 

realizację Programu nie zostały wykorzystane z zachowaniem zasad gospodarki finansowej 

wyrażonych w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych5, tj. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego 

doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.  

2.2. Synteza wyników kontroli 

1. Nadzór realizacji Programu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

skutecznie realizował powierzony mu ustawowo nadzór nad realizacją przedsięwzięć 

związanych z wykonywaniem Programu modernizacji. Minister, poprzez Zespół do spraw 

nadzoru nad realizacją Programu, dokonywał systematycznie oceny stanu realizacji 

poszczególnych przedsięwzięć Programu i terminowo wywiązywał się z obowiązków 

sprawozdawczych wobec Sejmu RP. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła jednak ponownie 

uwagę6 na brak analizy i oceny programu w zakresie wpływu realizowanych przedsięwzięć, 

a zatem i wydatkowanych środków budżetowych, na tworzenie warunków do pełnej 

realizacji ustawowych zadań przez Policję i poprawę skuteczności działania tej formacji. 

Ponadto, w informacji o realizacji Programu w 2009  r. Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji nie wykazał problemów i zagrożeń w realizacji Programu, w tym 

powstałych w 2008 r. zobowiązań, które zaangażowały środki budżetowe na wydatki 

w 2009 r.  

W objętym kontrolą okresie, tj. w latach 2008, 2009 i I półroczu 2010 r. Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji nie dokonywał oceny stopnia osiągnięcia celu utworzenia 

Programu [szerzej pkt 3.2.1.]. 

 

 

                                                 
5 Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm., wcześniej art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych  (Dz. U. z Nr 249, poz. 2104 ze zm.). 
6 Uwagi w tym zakresie sformułowano w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 grudnia 2008 r. 
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 2. Efekty rzeczowe realizacji Programu 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie efekty rzeczowe osiągnięte przez Policję 

w wyniku realizacji Programu, bowiem pozyskano wyposażenie niezbędne z punktu 

widzenia wykonywania ustawowych zadań Policji, jako służby odpowiedzialnej za 

bezpieczeństwo i porządek publiczny, znacząco poprawiając stan posiadania tej formacji. 

W latach 2008-I półrocze 2010 r., w ramach 4. przedsięwzięć7 i planowanej kwoty 

1.293.058 tys. zł, Policja zakupiła m.in. 7.960 samochodów, 22.503 kpl. pistoletów 

samopowtarzalnych 9 mm, 23.426 pałek różnego typu, 5.024 kamizelek kuloodpornych, 

3.511 tarcz ochronnych i 1.707 kajdanek, wydatkując łącznie 885.294 tys. zł (68% planu) 

[szerzej pkt 3.2.2.1.]. 

Jednocześnie, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, dokonanie w trakcie realizacji Programu 

modernizacji znaczących zmian w kierunkach wydatkowania środków finansowych, 

skutkowało osłabieniem uzyskanego efektu modernizacyjnego Policji. W wyniku zmian 

struktury wydatków, zwiększono o 303.986 tys. zł środki na realizację motywacyjnego 

systemu uposażeń funkcjonariuszy Policji (tj. o 33% w stosunku do pierwotnie 

przeznaczonych na ten cel środków). Jednocześnie zredukowano wydatki na zakup 

i wymianę sprzętu transportowego o 112.656 tys. zł (tj. o 12%), zakup uzbrojenia 

o 22.224 tys. zł (28%), zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego o 176.739 tys. zł (40%), 

zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych o 184.513 tys. zł (28%) 

[szerzej załącznik 5.4]. 

3. Przygotowanie projektów do realizacji przez KGP 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła przygotowanie przez Komendę Główną 

Policji zbadanych projektów do realizacji. Podejmowane przedsięwzięcia planowano 

nierzetelnie, w tym nie sporządzano analiz możliwości realizacji projektów z punktu 

widzenia posiadanych i koniecznych do pozyskania zasobów: finansowych, kadrowych 

i rzeczowych. Skutkiem tego były m.in. opóźnienia w realizacji umów oraz w zakresie 

rzeczywistego wykorzystania zakupionego sprzętu i wyposażenia, a także niegospodarne 

wydatkowanie części środków finansowych przeznaczonych na projekty informatyczne. 

Przykładowo w 2008 r. i na początku 2009 r. dopuszczono do zakupu sprzętu 

komputerowego o łącznej wartości 7.953,2 tys. zł do wielomodułowego Systemu 

                                                 

7 Dotyczy przedsięwzięć: zakup i wymiana sprzętu transportowego; zakup uzbrojenia; zakup sprzętu 
i wyposażenia specjalnego; zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych. 
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Wspomagania Obsługi Policji, pomimo że do dnia zakończenia kontroli zakupiono jedynie 

moduł finansowo-księgowy. W ocenie NIK zakup sprzętu w znacznej części był dokonany 

przedwcześnie, a działanie takie – biorąc pod uwagę szybki proces starzenia się sprzętu 

informatycznego – niegospodarne i niecelowe. 

Ustalanie szacunkowych wartości poszczególnych zamówień przez pracowników Biura 

Logistyki KGP i Biura Łączności KGP dokonywane było w sposób nierzetelny i bez 

należytej staranności. Czynności te nie były poparte wiarygodnymi dokumentami lub 

dokonywane były bez właściwego rozeznania rynku, co mogło sprzyjać dyktowaniu cen 

przez wykonawców. W skrajnym przypadku szacunku wartości przedmiotu zamówienia 

dokonano w oparciu o informacje uzyskane od przyszłego wykonawcy wybranego w trybie 

z wolnej ręki.  

Czynności mające istotne znaczenie dla rzetelnego przeprowadzenia postępowań 

przetargowych, dotyczących umundurowania nowego wzoru, powierzane były osobom 

nieprzygotowanym do tego merytorycznie.  

Nadal zdarzały się przypadki niewłaściwego zabezpieczania interesów Skarbu Państwa 

w zawieranych umowach (2 na 10 zbadanych umów), mimo wniosków w tym zakresie 

formułowanych w poprzednich kontrolach [szerzej pkt 3.2.2.3.]. 

4. Procedury przetargowe w KGP 

W Komendzie Głównej Policji, na 10 zbadanych zamówień stwierdzono 1 przypadek 

bezpodstawnego udzielenia zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania ustawy 

Pzp oraz 1 przypadek zastosowania trybu niekonkurencyjnego, w sytuacji gdy nie zostały 

spełnione ustawowe przesłanki do jego zastosowania. W tym zakresie NIK planuje 

skierowanie dwóch zawiadomień o stwierdzeniu naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych. 

Ponadto stwierdzono, że do postępowania na kurtki służbowe, spodnie służbowe do 

trzewików oraz czapki służbowe, zamawiający dopuścił konsorcjum, którego członek 

wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania, co było 

niezgodne z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp i stanowiło naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. Ujawniono także przypadek podzielenia zamówienia publicznego na części, 

co skutkowało uniknięciem konieczności zastosowania przepisów ustawy Pzp. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli w przypadku zamówień na umundurowanie nie 

zagwarantowano optymalnej konkurencyjności. Zamawiający wyznaczał zbyt krótkie 

terminy na złożenie ofert w stosunku do postawionych wymagań oraz nie określił wielkości 
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i terminów dostaw częściowych. Utrudniało to zainteresowanym ocenę możliwości 

wykonania zamówienia i przygotowania oferty.  

Nieprawidłowości dotyczyły zamówień o wartości łącznie 112.390,56 tys. zł [szerzej pkt 

3.2.2.4.]. 

5. Realizacja umów przez KGP 

Zdaniem NIK negatywnie należy ocenić sposób realizacji przez KGP zawieranych umów, 

bowiem rozliczenia rzeczowe z wykonawcami w 5. przypadkach na 10 odbyły się w sposób 

nierzetelny, tj. naruszający zapisy umów, co narażało na szkodę interes Skarbu Państwa. 

Przyczyną nieprawidłowości był brak właściwego nadzoru kadry kierowniczej biur 

merytorycznych KGP oraz powierzanie odpowiedzialności za odbiory przedmiotów 

zamówienia pracownikom (funkcjonariuszom) niemającym odpowiednich kwalifikacji 

w tym zakresie. W przypadku kilku umów stwierdzono, że osoby odpowiedzialne za 

dokonanie odbiorów nie wyegzekwowały istotnych dokumentów poświadczających jakość 

przedmiotu zamówienia (np. rekomendacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dla 

programu finansowo-księgowego), nie dokonały przewidzianych w umowie badań 

odbiorczych (zamówienia dotyczące umundurowania), bądź nie dokumentowały należycie 

czynności odbiorczych, co uniemożliwiło ocenę rzetelności ich działań (np. nie sporządzili 

wiarygodnych protokołów z wyników testów akceptacyjnych dotyczących projektu 

informatycznego). 

O zasadności przeprowadzania czynności odbiorczych zgodnie z przyjętymi zapisami 

umownymi świadczy fakt, iż badania dokonane przez biegłych powołanych przez NIK 

w trakcie kontroli wykazały niezgodności elementów umundurowania ze specyfikacjami. 

Ponadto, zamawiający dopuścił do zapłaty za dostawę i wdrożenie programu finansowo-

księgowego w umówionej wysokości, mimo że wykonawca nie wywiązał się z podjętego 

zobowiązania dotyczącego dokonania migracji danych ze starego systemu [szerzej 

pkt 3.2.3.]. 

6. Rozdysponowanie i wykorzystanie zakupionego sprzętu i wyposażenia 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w Policji nieprawidłowości w zakresie 

rozdysponowania i wykorzystania sprzętu i wyposażenia nabytego w ramach Programu, 

a także nieuzasadnioną opieszałość we wdrażaniu projektu związanego z integracją poczty 

zewnętrznej i wewnętrznej. Dotyczyło to zwłaszcza gospodarowania sprzętem 

komputerowym, który wydawany był do użytkowania z wielomiesięcznym opóźnieniem, 
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nawet dopiero w trakcie kontroli. Kontrola w wybranych komendach wojewódzkich 

i jednostkach im podległych wykazała także, że zakupione zestawy podhełmowe do 

radiotelefonów noszonych nie były wykorzystywane ze względu na brak możliwości ich 

podłączenia do używanych przez funkcjonariuszy kasków. Działania takie należy ocenić 

odpowiednio jako niegospodarne i niecelowe [szerzej pkt 3.2.4.]. 

7. Gospodarowanie funduszem nagród 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że sposób zarządzania środkami przeznaczonymi na 

wypłatę nagród w ramach przedsięwzięcia „wzmocnienie motywacyjnego systemu 

uposażeń” nie sprzyjał osiągnięciu założonego przez ustawodawcę celu. W 2009 r. ze 

środków Programu na przedmiotowe przedsięwzięcie wydano 344.139,9 tys.  zł8, w tym 

29.099,6 tys. zł na nagrody. Jednocześnie, w konsekwencji podjętych przez Komendanta 

Głównego Policji decyzji w trakcie roku budżetowego, stan funduszu nagród i zapomóg dla 

policjantów zmniejszył się ze 120.025 tys. zł do 77.278,3 tys. zł na koniec roku9, tj. o blisko 

43.000 tys. zł. Dało to przeciętną nagrodę na etat policyjny w kwocie 714,34 zł rocznie, 

przy planowanej 1.200 zł10. 

Decyzje podejmowane w trakcie roku budżetowego przez Komendanta Głównego Policji, 

skutkujące zmniejszeniem nagród i zapomóg w łącznej wysokości 75.479,3 tys. zł, były 

niezgodne z art. 110a ust. 3 ustawy o Policji [szerzej pkt 3.2.5.]. 

8. Realizacja ucywilnienia w Policji 

Realizacja Programu w zakresie ucywilnienia odbiegała – zdaniem Najwyższej Izby 

Kontroli – od kierunku określonego w ustawie modernizacyjnej i jedynie częściowo 

pozwoliła osiągnąć cele tego przedsięwzięcia. Środki na ucywilnienie wydatkowano m.in. 

na sfinansowanie skutków zmian w strukturze kadrowej Policji dokonanych przed wejściem 

w życie tej ustawy, a zastąpienie etatów policyjnych pracownikami cywilnymi nie zawsze 

wiązało się z przesunięciem funkcjonariuszy do zadań związanych bezpośrednio 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia wydanie w Komendzie Stołecznej Policji w latach 2008-

2009 kwoty 1.882,7 tys. zł na zatrudnienie 88 pracowników, którzy nie zastąpili 

                                                 
8 Kwota nie obejmuje dotacji dla Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie w wysokości 1.316.000 zł. 
9 Zwiększenia na kwotę 32.732,6 tys. zł oraz zmniejszenia na kwotę 80.099,3 tys. zł, w tym 4.620 tys. zł 

zostały dokonane w związku ze zmianą ustawy budżetowej na rok 2009, skutkującą zablokowaniem 3 tys. 
etatów policjantów. 

10 Stan funduszu nagród zgodnie z ustawą budżetową 120.025 tys. zł (po uwzględnieniu noweli budżetowej) 
przez 100.011 etatów policjantów, co daje 1.200 zł na jeden etat policjanta.  
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funkcjonariuszy bądź zastąpili funkcjonariuszy przeniesionych ze stanowisk 

wspomagających na stanowiska związane z realizacją zadań stricte policyjnych w latach 

2004-2006, jako niezgodne z celem określonym w art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy 

modernizacyjnej [szerzej pkt  3.2.6.]. 

9. Rozliczenia finansowe umów z wykonawcami 

NIK pozytywnie ocenia działania Biura Finansów KGP w zakresie rozliczeń finansowych 

z wykonawcami, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, dotyczących m.in. błędów 

księgowych w klasyfikowaniu i księgowaniu operacji gospodarczych [szerzej pkt 3.2.7.]. 

10. Podsumowanie realizacji Programu w KGP 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że niestosowanie się do przepisów ustawy Pzp, 

przyzwolenie kadry kierowniczej na odstępowanie od zapisów umownych, praktyka 

wydawania ustnych poleceń w tym zakresie oraz nierzetelne dokumentowanie istotnych 

czynności służbowych, związanych z szacowaniem wartości zamówień i odbiorami 

jakościowymi, wskazują na zaniedbania organizacyjne w zakresie stosowania procedur 

kontroli wewnętrznej oraz na zagrożenie istnienia w Komendzie Głównej Policji 

mechanizmów korupcjogennych.  

Ustalenia kontroli wskazują, że realizacja wniosków pokontrolnych, sformułowanych po 

kontroli w 2008 r., nie w pełni przyniosła oczekiwane rezultaty w zakresie realizacji 

zamówień publicznych, ucywilnienia i motywacyjnego systemu uposażeń. 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

Na podstawie ustaleń kontroli, w tym stwierdzonych nieprawidłowości, Najwyższa Izba 

Kontroli wniosła m.in. do: 

1) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o: 

 egzekwowanie od Komendanta Głównego Policji rzetelnego i przejrzystego 

informowania o wydatkach dokonanych ze środków niewygasających z upływem 

roku budżetowego oraz o dokonanych wydatkach będących spłatą zobowiązań 

zaciągniętych w minionym roku budżetowym; 

 dokonanie oceny wpływu realizacji Programu na bezpieczeństwo państwa i obywateli. 

 2) Komendanta Głównego Policji o: 

 zastosowanie w jednostkach Policji systemu finansowo-księgowego  gwarantującego 

rzetelne i zgodne z przepisami prowadzenie ksiąg rachunkowych; 
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 rzetelne przygotowywanie planowanych projektów, w tym staranne ustalanie 

szacunkowych wartości planowanych zamówień publicznych i dokumentowanie tego 

procesu; 

 zapewnienie starannego redagowania umów zawieranych z wykonawcami, 

ze szczególnym uwzględnieniem należytego zabezpieczenia interesów Skarbu 

Państwa; 

 rzetelne egzekwowanie zapisów umownych; 

 zapewnienie konkurencyjności procedur udzielania zamówień publicznych, w tym 

w zakresie stosowanych trybów,  

 wypracowanie i wdrożenie mechanizmów gwarantujących pełną przejrzystość 

realizacji zawartych umów i skuteczność procesów kontroli wewnętrznej. 
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3. Ważniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 

ekonomicznych i organizacyjnych 

Ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-

2011”11 ustanowiono Program, którego celem było stworzenie warunków do pełnej 

realizacji zadań przez formacje ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym 

m.in. przez: Policję. Program przewidywał realizację przedsięwzięć: 

 zakup, wymiana oraz modernizacja wyposażenia w zakresie: sprzętu transportowego; 

uzbrojenia; sprzętu i wyposażenia specjalnego, w tym środków ochrony osobistej; 

sprzętu i systemów teleinformatycznych; urządzeń zabezpieczenia techniczno-

obronnego; 

 budowa nowych i poprawa stanu technicznego użytkowanych obiektów; 

 wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy poprzez 

podwyższenie wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne 

uposażenie funkcjonariuszy; 

 zmiana struktury i stanu etatowego formacji polegająca na zastąpieniu części 

funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi (art. 2 ust. 2). 

Program modernizacji jest realizowany m.in. przez Komendanta Głównego Policji (art. 1 

ust. 2 ww. ustawy). 

Ustawa modernizacyjna zobowiązała ministra właściwego do spraw wewnętrznych do 

sprawowania nadzoru nad realizacją przedsięwzięć związanych z wykonywaniem 

Programu, jak też do dokonywania ocen realizacji przedsięwzięć oraz wielkości 

wydatkowanych środków budżetowych przeznaczonych na realizację Programu (art. 4 

ust. 1 i 2).  

Ustawa modernizacyjna w art. 4 ust. 3 upoważniła Radę Ministrów, na wniosek ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, do dokonywania przeniesień wydatków między 

poszczególnymi formacjami i przedsięwzięciami. Jednakże w art. 4 ust. 4 ustawy 

modernizacyjnej wprowadzono ograniczenia w dokonywaniu przeniesień wydatków 

                                                 
11 Dz. U. z 2007 r.  Nr 35, poz. 213 ze zm. 
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przez Radę Ministrów polegające na zakazie zwiększania wydatków, w latach 2010-

2011, na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz 

zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, stosownie do art. 6 ustawy modernizacyjnej, 

zobowiązany został do przedstawiania Sejmowi RP, w terminie do 30 kwietnia danego 

roku, informacji o realizacji Programu za rok poprzedni. 

Wydatkowanie środków finansowych z Programu przez jednostki organizacyjne Policji 

podlegało rygorom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych12, a 

następnie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych13 oraz ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości14. 

Realizacja przedsięwzięć Programu w zakresie dostaw sprzętu i wyposażenia oraz 

budowy nowych i poprawy stanu technicznego użytkowanych obiektów podlegała 

przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych15 oraz 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane16.  

Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby 

bezpieczeństwa państwa określa ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny 

zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa17 

i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2007 

r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu18.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. 

określa szczegółowe zasady otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego 

policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest 

uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.19  

 

                                                 
12 Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
13 Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 
14 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm. 
15 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 
16 Dz. U. z  2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm. 
17 Dz. U. Nr 235, poz. 1700 ze zm. 
18 Dz. U. Nr 188, poz. 1351 ze zm. 
19 Dz. U. Nr 152, poz. 1732 ze zm. 
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3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Wywiązywanie się przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z obowiązków 

określonych w ustawie modernizacyjnej 

Sprawowanie nadzoru przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nad 

realizacją przedsięwzięć Programu modernizacji przez Policję (art. 4 ust. 1 ustawy 

modernizacyjnej). 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

poprzez Zespół do spraw nadzoru nad realizacją Programu, realizował powierzony mu 

ustawowo nadzór nad realizacją przedsięwzięć związanych z wykonywaniem Programu. 

W okresie objętym kontrolą Zespół zebrał się w sprawach dotyczących Programu na 9 

posiedzeniach, z tego w 2008 r. na czterech, w 2009 r. również na czterech i w I półroczu 

2010 r. na jednym. Zespół rozpatrzył informacje o realizacji przedsięwzięć Programu przez 

Policję za lata 2007, 2008 i 2009, analizował i oceniał m.in. harmonogramy oraz kwartalne 

sprawozdania z wykonania Programu, w tym w zakresie wydatków na poszczególne 

przedsięwzięcia i uzyskanych efektów rzeczowych, analizował trudności i zagrożenia 

dotyczące realizacji Programu, formułował zalecenia i kierował je m.in. do Komendanta 

Głównego Policji. Przewodniczący Zespołu informował na bieżąco Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji o stanie realizacji Programu, a także o pracach Zespołu, 

jednak nie przedłożył Ministrowi do zatwierdzenia materiałów z dziewięciu ww. posiedzeń, 

mimo że był do tego zobowiązany20. 

W badanym okresie Departament Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA przeprowadził w 

jednostkach organizacyjnych Policji cztery kontrole dotyczące realizacji Programu 

modernizacji. Biorąc jednak pod uwagę skalę stwierdzonych nieprawidłowości 

w Komendzie Głównej Policji, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, audyt wewnętrzny 

i kontrola funkcjonujące w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie były 

w pełni skuteczne. 

                                                 
20 § 11 ust. 2 zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 40 z dnia 4 listopada 2009 r. 

w sprawie Zespołu do spraw nadzoru nad realizacją Programu w latach 2007-2011 (niepublikowane). 
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Ocena przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji realizacji poszczególnych 

przedsięwzięć oraz wielkości wydatkowanych środków budżetowych przeznaczonych 

na realizację Programu (art. 4 ust. 2 ustawy modernizacyjnej). 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli dokonany podział zadań pomiędzy komórkami 

organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji usprawnił proces 

oceny stanu zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć oraz wykorzystania środków 

budżetowych przeznaczonych na realizację Programu. Ponadto na żądanie 

Przewodniczącego Zespołu, Komendant Główny Policji przekazywał uszczegółowione 

roczne i wieloletnie plany realizacji Programu sporządzone w podziale na komórki 

organizacyjne Komendy Głównej Policji i komendy wojewódzkie Policji, a także kwartalne 

(półroczne) informacje (sprawozdania) o ich realizacji. Na podstawie otrzymanych 

sprawozdań Minister dokonywał oceny stanu realizacji poszczególnych przedsięwzięć 

Programu. 

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła jednak ponownie uwagę na brak analizy i oceny wpływu 

realizowanych przedsięwzięć, a zatem i wydatkowanych środków budżetowych, na 

tworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez Policję i poprawę 

skuteczności działania tej formacji. W  objętym kontrolą okresie, tj. w latach 2008, 2009 

i I półrocze 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie dokonywał oceny 

stopnia osiągnięcia celu utworzenia Programu. 

Najwyższa Izba Kontroli podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko o celowości 

opracowania i wdrożenia już w 2007 r. wskaźników efektywności poszczególnych 

przedsięwzięć Programu modernizacji. Zastosowanie tych wskaźników w analizach, 

pozwoliłoby Ministrowi ocenić wpływ dokonanych wydatków na bezpieczeństwo państwa 

i obywateli, czyli skuteczność realizacji przedmiotowej ustawy. 

Przedkładanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do Sejmu RP 

informacji o realizacji Programu w 2009 r. (art.  6 ustawy modernizacyjnej). 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizując obowiązek wynikający z art. 6 

ustawy modernizacyjnej, terminowo przekazał Marszałkowi Sejmu RP informacje 

o realizacji Programu za 2008 i 2009 r. W informacji o realizacji Programu w 2009 r. 

stwierdzono uchybienia, które dotyczyły: niewykazania dokonanych w 2009 r. wydatków 

na kwotę 10.905 tys. zł ze środków niewygasających z upływem 2008 r., niejednolitego 

prezentowania danych w ujęciu rzeczowym i finansowym oraz omyłek rachunkowych, 
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co było skutkiem niezachowania należytej staranności przez osoby sporządzające projekt 

ww. Informacji.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, w przedmiotowej informacji w sposób niepełny 

zostały przedstawione problemy dotyczące realizacji Programu oraz zagrożenia 

w skutecznym i terminowym wykonaniu zadań. Przykładowo nie zawarto w niej zapisów 

dotyczących powstałych zobowiązań na koniec 2008 r. w przedsięwzięciu Budowa nowych 

i modernizacja użytkowanych obiektów. Z danych Policji wynikało, że powstanie 

zobowiązań ogółem w wysokości 131.123 tys. zł było skutkiem nieotrzymania w grudniu 

2008 r. zasileń w środki budżetowe w wymaganej wysokości. Powstałe na koniec 2008 r. 

zobowiązania zaangażowały środki budżetowe przeznaczone na wydatki w 2009 r. – 

w działalności inwestycyjnej na kwotę 74.063 tys. zł, tj. 22% planu na 2009 r., 

a w działalności remontowej – na 57.060 tys. zł (31 %). Skutkowało to niemożnością 

realizacji w 2009 r. niektórych zaplanowanych wcześniej na ten rok zadań. W informacji 

nie zawarto także zapisu o niskim wykonaniu zadań inwestycyjnych w przedsięwzięciu 

Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno-obronnego. Zgodnie 

z informacją Policji wykonanie wyniosło tylko 0,07%, gdyż z zaplanowanych 28.901 tys. zł 

wydatkowano 21 tys. zł.  

3.2.2. Finansowe i rzeczowe efekty realizacji Programu 

modernizacji przez Policję 

3.2.2.1. Przedsięwzięcia: „zakup i wymiana sprzętu 
transportowego”, „zakup uzbrojenia”, „zakup sprzętu 
i wyposażenia specjalnego”, „zakup i wymiana sprzętu 
oraz systemów teleinformatycznych” 

W ramach wyżej wymienionych przedsięwzięć w latach 2008–2010 (I półrocze) 

zrealizowano m.in. następujące wydatki rzeczowe (o łącznej wartości 885.294 tys. zł): 

 5.775 samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych, 169 samochodów 

terenowych oznakowanych i nieoznakowanych oraz 2.475 samochodów typu furgon; 

 22.503 kpl. pistoletów samopowtarzalnych 9 mm; 

 23.426 pałek różnego typu; 

 1.707 kajdanek; 

 5.024 kamizelek kuloodpornych; 

 3.511 tarcz ochronnych. 
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Dla zobrazowania skali przeobrażeń modernizacyjnych Policji można podać przykład 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i jednostek jej podległych. W latach 2008-

2010 (I półrocze) jednostki Policji z terenu województwa podlaskiego otrzymały 247 

środków transportu zakupionych przy współfinansowaniu Programu (z ogółem 324 

otrzymanych w tym okresie)21, co wpłynęło na poprawę „stopnia przydatności” pojazdów22: 

 z 41% na koniec 2007 r. do 85% na koniec 2009 r. w kategorii pojazdów osobowych 

(odpowiednio 214 z 520 i 364 z 428 pojazdów było przydatnych do służby), 

 z 39% na koniec 2007 r. do 85% na koniec 2009 r. w kategorii pojazdów osobowo-

terenowych (odpowiednio 17 z 44 i 33 z 39 pojazdów było przydatnych do służby), 

 z 35% na koniec 2007 r. do 81% na koniec 2009 r. w kategorii „furgon” (odpowiednio 

58 z 168 i 96 z 118 pojazdów było przydatnych do służby). 

Sprzęt teleinformatyczny dofinansowany lub zakupiony w ramach Programu, unowocześnił 

wyposażenie i poprawił zaspokojenie potrzeb ww. komendy wojewódzkiej wraz 

z jednostkami podległymi na: 

 radiotelefony przewoźne, z 23% na koniec 2007 r.23 do 101% na 30 czerwca 2010 r.24 

(liczba tych urządzeń zwiększyła się z 49 do 213), 

 komputery przenośne z 26,3% na koniec 2007 r. do 70,3% na 30 czerwca 2010 r.  (liczba 

tych urządzeń zwiększyła się z 73 do 249), 

 stacjonarnych stanowisk komputerowych z dostępem do systemów teleinformatycznych, 

z 43% na koniec 2007 r. do 69,9% na 30 czerwca 2010 r. (liczba tych urządzeń 

zwiększyła się z 333 do 576), 

 drukarki lub urządzenia wielofunkcyjne z 48,3% na koniec 2007 r. do 57,7% na 

30 czerwca 2010 r. (liczba tych urządzeń zwiększyła się z 981 do 1238). 

Ponadto jednostki policyjne województwa podlaskiego otrzymały 142 mobilne terminale 

przewoźne, co zaspokoiło ich potrzeby w 35,5% w tym zakresie. 

                                                 
21 Zakup pozostałych 77 pojazdów dofinansowano z innych źródeł (Fundusz Norweski, Fundusz Wsparcia 

Policji, Sektorowy Program Operacyjny Transport). 
22 Stopień przydatności środków transportu w Policji określa się jako różnicę między stopniem przydatności 

nowego sprzętu (100%) i stopniem zmniejszenia tej przydatności z tytułu eksploatacji oraz 
ponadprzeciętnego rocznego przebiegu pojazdów lub ich czasu pracy.  

23 Procent zaspokojenia potrzeb na koniec 2007 r. wyliczono zgodnie z zarządzeniem Nr 937 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 5 października 2006 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek Policji oraz 
policjantów w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego przyznawania 
i jego użytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 89). 

24 Procent zaspokojenia potrzeb na dzień 30 czerwca 2010 r. wyliczono zgodnie z zarządzeniem Nr 1171 
Komendanta Głównego Policji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek Policji 
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Odnosząc się natomiast do stanu posiadania konkretnej jednostki organizacyjnej Policji, 

można przywołać przykład Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Liczba posiadanych 

przez tę jednostkę w latach 2008-2010 (do dnia zakończenia kontroli) pojazdów 

samochodowych wzrosła o 34% (z 94 do 126). Jednak w dalszym ciągu Komenda nie 

spełniała określonych w 2009 r. przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach 

norm należności na sprzęt transportowy25. Zgodnie z tymi normami Komenda powinna 

posiadać 155 pojazdów samochodowych, a zatem na dzień 31 lipca 2010 r. posiadała 81,3% 

normatywu. Wskaźnik liczby posiadanych samochodów do normy ustalonej przez 

Komendanta Wojewódzkiego Policji wynosił w tej Komedzie 104,8%, a w podległych jej 

komisariatach średnio tylko 65,2%. Z wyjaśnień Komendanta Miejskiego Policji wynikało, 

że wyposażenie komendy jest „dostateczne, ale niesatysfakcjonujące”, zwłaszcza 

w zakresie samochodów nieoznakowanych i pojazdów specjalistycznych dla komórki ruchu 

drogowego. W okresie objętym kontrolą poprawiło się również wyposażenie komendy 

w sprzęt telekomunikacyjny i teleinformatyczny. Dotyczyło to zwłaszcza sprzętu 

teleinformatycznego, jednak normę spełniono jedynie w odniesieniu do stanowiska obsługi 

dokumentów niejawnych, a w pozostałych przypadkach liczba posiadanych urządzeń 

stanowiła od 14 do 75% określonej normy (np. liczba posiadanych mobilnych terminali 

przewoźnych stanowiła 14% ustalonej normy, laptopów – 31%, mobilnych terminali 

noszonych – 32%,  skanerów – 38%, stanowisk dostępowych – 56%, drukarek – 69%, 

komputerów PC - 75%). Spośród sprzętu telekomunikacyjnego brakowało przede 

wszystkim radiotelefonów noszonych kamuflowanych (norma spełniona była tylko w 30%), 

urządzeń ładujących (32%) i central telefonicznych (62%). 

Realizacja ww. przedsięwzięć w ujęciu finansowym w badanym okresie została 

przedstawiona w załączniku nr 5.1. do niniejszej Informacji. 

3.2.2.2. Przedsięwzięcia: „budowa nowych i modernizacja 
użytkowanych obiektów” oraz „zakup i modernizacja 
urządzeń zabezpieczenia techniczno-obronnego” 

Zakresem szczegółowych badań NIK nie objęto, zgodnie z przyjętym założeniem na etapie 

przygotowania kontroli, realizacji przedsięwzięcia „budowa nowych i modernizacja 

                                                                                                                                                     

oraz policjantów w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego 
przyznawania i jego użytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 19, poz. 110). 

25 Normy określone w zarządzeniu nr 118 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie 
norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policjantów oraz policjantów w sprzęt 
transportowy (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 42 ze zm.). 
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użytkowanych obiektów” oraz „zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno-

obronnego.”  Badania kontrolne ograniczono do oględzin stanu użytkowanych przez 

komendy budynków i ustalenia, czy realizowano w nich jakiekolwiek inwestycje/remonty 

w ramach Programu modernizacji i stwierdzenia aktualnych potrzeb w tym zakresie. 

Kontrola wykazała bardzo zróżnicowane warunki lokalowe do pełnienia służby przez 

funkcjonariuszy, od obiektów nowoczesnych, z pełną infrastrukturą, po obiekty 

niezapewniające należytych warunków służby i pracy. 

Pozytywnym przykładem w tym zakresie była budowa ze środków Programu modernizacji 

nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, która została ukończona 

w 2009 r. W nowej siedzibie zapewniono właściwe warunki nie tylko funkcjonariuszom, 

ale także interesantom. W nowym obiekcie zapewniono m.in. dostęp osobom 

niepełnosprawnym poprzez zamontowanie specjalistycznej windy. W wyniku realizacji 

tego zadania, umożliwiono funkcjonariuszom podnoszenie umiejętności strzeleckich 

i sprawności fizycznej poprzez stworzenie strzelnicy i siłowni w nowej siedzibie Komendy. 

Natomiast przykładem na istnienie w dalszym ciągu wieloletnich zapóźnień w tym zakresie, 

jest Komisariat Policji w Lesznie. Część pomieszczeń budynku tego Komisariatu nie 

spełniała wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy26, 

przede wszystkim w zakresie minimalnej wysokości oraz norm w zakresie wolnej 

przestrzeni na jednego pracownika. Stwierdzono również liczne zacieki na ścianach, 

a wąskie, wysokie schody z parteru na piętro utrudniały poruszanie się. W Komisariacie 

Policji w Izabelinie wewnątrz budynku stwierdzono m.in. zawilgocone ściany w piwnicy, 

w której znajdowało się archiwum oraz pomieszczenie przeznaczone na przechowywanie 

dowodów rzeczowych. 

Realizacja ww. przedsięwzięć w ujęciu finansowym w badanym okresie została 

przedstawiona w załączniku nr 5.1. do niniejszej informacji. 

3.2.2.3. Przygotowanie przez Komendę Główną Policji projektów 
do realizacji 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła istotne nieprawidłowości w zakresie przygotowania 

przez Komendę Główną Policji zbadanych projektów do realizacji. Należy przy tym 

                                                 

26 Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm. 
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podkreślić, że zarzut niewłaściwego przygotowania organizacyjnego Komendy Głównej 

Policji do realizacji Programu był już podniesiony w wystąpieniu pokontrolnym NIK 

w grudniu 2008 r. O braku właściwego planowania podejmowanych przedsięwzięć, które 

skutkowało m.in. koniecznością dokonywania licznych zmian „harmonogramów Programu 

modernizacji formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego”, nawet po upływie roku, 

którego dotyczyły, świadczą stwierdzone poniżej nieprawidłowości. 

W trakcie kontroli pobrano próbę faktur dotyczących 2008 r., a opłaconych w roku 

następnym i zbadano je m.in. pod kątem ujęcia zakupów w planach i sprawozdaniach. 

Analiza wykazała, że faktury obejmowały również zakupy, które nie były uwzględnione 

w harmonogramie na koniec 2008 r. Przykładowo, poza harmonogramem w grudniu 2008 r. 

zakupiono maski przeciwgazowe i filtropochłaniacze za kwotę 38.186,00 zł, 292 par butów 

do realizacji zadań służbowych przez policjantów za kwotę 199.962,18 zł oraz mundury 

ćwiczebne za kwotę 59.850,80 zł. W takich przypadkach planowanie miało charakter 

pozorny i służyło zatwierdzaniu działań już zrealizowanych. Zmiany w planach wiązały się 

z podjęciem na koniec roku budżetowego decyzji o udzieleniu dodatkowych, 

nieplanowanych wcześniej zamówień, mimo ograniczeń finansowych wprowadzonych 

w tym okresie w budżecie państwa. 

W 2008 r. i 2009 r. w Komendzie Głównej Policji dokonano łącznie m.in. następujących 

korekt harmonogramów:  

 w zakresie przedsięwzięcia „zakup i wymiana sprzętu transportowego”: 209 zmian 

w 2008 r. i 120 w 2009 r.; 

 w zakresie przedsięwzięcia „zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego”: 303 zmian 

w 2008 r. i 299 w 2009 r.; 

 w zakresie przedsięwzięcia „budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów”: 

2.930 zmian w 2008 r. i 2.200 w 2009 r. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że ustalanie szacunkowych wartości poszczególnych 

zamówień przez pracowników Biura Logistyki KGP i Biura Łączności i Informatyki KGP 

dokonywane było w sposób nierzetelny i bez należytej staranności. Czynności te nie były 

poparte wiarygodnymi dokumentami lub dokonywane były bez właściwego rozeznania 

rynku, co mogło sprzyjać dyktowaniu cen przez wykonawców. W skrajnym przypadku, 

szacowania wartości przedmiotu zamówienia dokonywano w oparciu o informacje 

uzyskane od przyszłego wykonawcy, wybranego w zamówieniu z wolnej ręki. W dniu 

14 marca 2008 r. do dyrektora Biura Finansów KGP wpłynął wniosek o wszczęcie 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę mocy obliczeniowej 

centralnych systemów Teleinformatycznych Policji” w celu jego weryfikacji i oceny 

zaproponowanego trybu przeprowadzenia postępowania przetargowego, tj. zamówienia 

z wolnej ręki. Wartość zamówienia w notatce z dnia 3 kwietnia 2008 r. określono na 

23.770.491,80 zł netto (29.000.000 zł brutto). Szacunku dokonano na podstawie 

„korespondencji z firmą (…), w której zawarta została informacja cenowa poszczególnych 

komponentów rozbudowy – infrastruktury, usług z nią związanych oraz licencji. Wycena 

szacunkowa jest odzwierciedleniem wyceny przedstawionej w korespondencji dotyczącej 

przedmiotu zamówienia (…)”. Jednocześnie nie przedstawiono dokumentów 

potwierdzających dokonanie przez KGP analizy rynkowej w zakresie zaoferowanego 

sprzętu i oprogramowania standardowego oraz szczegółowej kalkulacji usług 

wdrożeniowych. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu negocjacji, w wyniku 

których wartość zamówienia wzrosła o 650.000  zł w stosunku do kwoty szacowanej. 

Przygotowanie do wdrożenia umundurowania nowego wzoru 

Inicjując działania w celu wdrożenia umundurowania nowego wzoru podejmowano szereg 

działań niecelowych. Przykładem może być: podjęcie decyzji przez Komendanta Głównego 

Policji, insp. Tadeusza Budzika o testowaniu przez funkcjonariuszy umundurowania 

letniego w miesiącach wrzesień i październik; problemy z magazynowaniem zakupionego 

umundurowania dla KWP Katowice (nieprzygotowanie we właściwym czasie magazynów 

w Katowicach skutkowało koniecznością przyjmowania dostawy czapek, kurtek i spodni 

służbowych do trzewików przeznaczonych dla tej jednostki jako depozyt do magazynu 

Biura Logistyki Policji KGP); nieskoordynowane wprowadzanie do użytkowania 

poszczególnych elementów munduru zimowego (przykładowo w okresie do 3 listopada 

2009 r. wydano policjantom 20.561 swetrów i czapek, podczas gdy umowę na dostawę 

30.000 kurtek służbowych zawarto dopiero w  czerwcu 2010 r.); częściowe 

nierozdysponowanie umundurowania, w szczególności o nietypowych rozmiarach. 

Należy także wskazać, że czynności mające istotne znaczenie dla rzetelnego 

przeprowadzenia postępowań przetargowych powierzane były osobom nieprzygotowanym 

do tego merytorycznie. Zastępca Komendanta Głównego Policji, działając z upoważnienia 

Komendanta Głównego Policji, wyznaczył do komisji przetargowej na dostawę 30.000 par 

trzewików służbowych27 osoby nieposiadające ani odpowiednich kwalifikacji, ani narzędzi 

                                                 
27 Dotyczy postępowania nr 78/Cmt/08/EM. 
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do oceny ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami. Zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, przedmiotem indywidualnej oceny technicznej i jakościowej 

dokonywanej przez członków komisji (40% wagi oceny) miała być ocena obuwia m.in. pod 

względem: zabrudzenia farbą, prawidłowości połączeń elementów składowych, 

porowatości, prawidłowości wykonania szwów. Prawidłowe dokonanie oceny w tym 

zakresie wymagało przeprowadzenia badań w wyspecjalizowanych laboratoriach, także 

w drodze badań niszczących, i/lub posiadania specjalistycznych narzędzi, takich jak 

mikroskop optyczny. Członkowie komisji przetargowej nie posiadali odpowiednich 

narzędzi do oceny obuwia zgodnie z postawionymi przez zamawiającego wymaganiami, 

ani nie korzystali z opinii biegłego w tym zakresie. W efekcie tak dokonanej oceny 

jakościowej i technicznej, pięciu członków komisji przetargowej oceniło wzory obuwia 

przedłożonego przez dwóch wykonawców przyznając im maksymalną liczbę punktów. 

Było to działanie nierzetelne i niecelowe z punktu widzenia zagwarantowania wyboru 

najkorzystniejszej oferty, gdyż o wyniku postępowania zadecydowała jedynie najniższa 

zaoferowana cena. 

Przygotowanie projektów informatycznych 

Nieprawidłowości stwierdzono także w zakresie prac przygotowawczych nad projektem 

dotyczącym stworzenia i wdrożenia Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP). Prace 

nad wdrożeniem tego systemu trwają w Policji już od kilku lat. W założeniach projektu, 

w skład SWOP miało wchodzić co najmniej 10 modułów. 

Przed rozpoczęciem realizacji projektu nie opracowano studium jego wykonalności, 

wymaganego zgodnie z  § 4 ust. 1 zarządzenia nr 441 Komendanta Głównego Policji 

w sprawie prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego28, przez co nie 

dokonano właściwej analizy możliwości realizacji projektu w odniesieniu do posiadanych 

i koniecznych do pozyskania zasobów (finansowych, kadrowych, rzeczowych). 

W efekcie, jednostki organizacyjne Policji w 2008 r. i na początku 2009 r. zakupiły – 

zgodnie z wytycznymi z Komendy Głównej Policji, w zakresie obostrzonych wymagań 

dotyczących zapewnienia jego bezawaryjności i kontroli dostępu do stanowisk 

dostępowych – sprzęt komputerowy o łącznej wartości 7.953,2 tys. zł do wielomodułowego 

systemu SWOP. Przykładowo Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie w grudniu 

2008 r. zakupiła m.in. 100 zestawów komputerowych na kwotę 432.111,80 zł w celu 

                                                 
28 Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 10, poz. 56. 
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zapewnienia obsługi wszystkich modułów projektowanego systemu SWOP. Tymczasem 

Biuro Łączności i Informatyki KGP do dnia zakończenia kontroli zakupiło jedynie moduł 

finansowo-księgowy (program finansowo-księgowy, będący w trakcie kontroli w fazie 

wdrażania – dla każdej komendy wojewódzkiej przewidziano 10 licencji). Zgodnie 

z wyjaśnieniami Zastępcy Komendanta Głównego Policji, ze względu na brak środków 

finansowych nie zostały rozpoczęte prace zmierzające do zakupu dalszych modułów 

systemu. W związku z wyżej wskazanymi okolicznościami, nabyty sprzęt nie był 

wykorzystywany w założonym celu i nie można było realnie określić, kiedy system 

zostanie wdrożony. Komputery były przekazywane do użytkowania w okresie od kilku do 

kilkunastu miesięcy od dnia zakupu i służyły do standardowych prac biurowych (np. edycja 

tekstu, wymiana poczty, drukowanie). W ocenie NIK zakup sprzętu komputerowego 

w znacznej części był dokonany przedwcześnie, a  nieskoordynowanie zakupu sprzętu 

informatycznego z zakupem i wdrożeniem oprogramowania – biorąc pod uwagę szybki 

proces starzenia się sprzętu informatycznego – było niegospodarne i niecelowe. 

Podobnie Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia przygotowanie projektu 

realizowanego przez Biuro Łączności i Informatyki KGP dotyczące zwiększenia 

bezpieczeństwa w istniejącej infrastrukturze Centralnego Systemu Dostępowego oraz 

zintegrowanie systemów poczty zewnętrznej i wewnętrznej. W ramach zawartej umowy 

(o wartości 32.994,9 tys. zł) zakupiono m.in. 17 kompletów sprzętowych, przeznaczonych 

dla wszystkich komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji o wartości 

237,9 tys. zł za jeden komplet. W trakcie realizacji projektu nie uwzględniono faktu, iż 

wMałopolskiej Komendzie Wojewódzki Policji oraz w Komendzie Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach nie było możliwości zaprzestania korzystania z dotychczas funkcjonujących 

tam systemów poczty elektronicznej i pełnej migracji do systemu CDS, gdyż w 2005 r. 

i 2007 r. zakupiono alternatywne systemy finansowane ze środków zagranicznych (w obu 

przypadkach beneficjent był zobowiązany do utrzymania projektu w niezmienionej formie 

przez okres 5 lat). Świadczy o tym korespondencja prowadzona przez kierownictwo tych 

jednostek z przedstawicielami pionu logistycznego Komendy Głównej Policji. 

W przywołanych komendach wojewódzkich na wdrożenie systemów finansowanych ze 

źródeł zagranicznych wydatkowano znaczne środki finansowe. Przykładowo 

w Małopolskiej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach projektu 

„Małopolska platforma elektroniczna zintegrowanej komunikacji i zarządzania 
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Komisariatów Policji”, finansowanego ze środków ZPORR29, w 2007 r. wdrożono system 

bezpiecznej poczty o wartości blisko 6 mln zł (wymagany czas trwałości projektu wynosi 

5 lat).  

W ramach umowy zakupiono również 400 czytników do kart mikroprocesorowych 

o wartości 262,3 tys. zł. Zakupione czytniki miały być użytkowane w celu autoryzacji 

użytkowników zakupionego systemu. W trakcie realizacji projektu zrezygnowano z takiego 

rozwiązania, na rzecz autoryzacji użytkowników poprzez rozwiązanie dostępne 

standardowo w zakupionym systemie. Działanie takie należy ocenić jako niegospodarne.  

Podczas realizacji umowy okazało się także, że system nie może obsługiwać odpowiedniej 

liczby połączeń z jednostkami terenowymi Policji, co przedłużyło rzeczywiste wdrożenie 

projektu (por. pkt 3.2.4). 

Jako jedną z przyczyn tego stanu można wskazać odstępowanie od dokonywania rzetelnych 

analiz przed rozpoczęciem realizacji projektów. W Komendzie Głównej Policji nie 

opracowano studium wykonalności, wymaganego zgodnie z § 4 zarządzenia nr 441 

Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie prowadzenia w Policji 

przedsięwzięcia teleinformatycznego. Studium takie powinno było zawierać m.in. dane 

obrazujący stan istniejący i stan docelowy. 

W przypadku zamówienia na rozbudowę mocy obliczeniowej Centralnych Systemów 

Teleinformatycznych Policji30, Biuro Łączności i Informatyki KGP nie przygotowało i nie 

wskazało w terminie wynikającym z umowy miejsca właściwego do dostawy i instalacji 

zamówionego sprzętu serwerowego, co skutkowało koniecznością podpisania aneksu do 

umowy i przedłużeniem jej realizacji o 7 miesięcy. Zgodnie z pkt. 1.9 załącznika nr 10 do 

umowy z 30 maja 2008 r., zamawiający był zobowiązany do wskazania wykonawcy 

miejsca właściwego do dostawy i instalacji sprzętu najpóźniej  w ciągu 5 dni od podpisania 

umowy, a następnie jego potwierdzenia w ciągu 14 dni od podpisania umowy. 

Należy przy tym podkreślić, że negocjacje prowadzone z wykonawcą w celu zawarcia 

przedmiotowej umowy prowadzone były przez przedstawicieli Biura Łączności 

i Informatyki KGP, pomimo decyzji Zastępcy Dyrektora Biura Finansów KGP, 

działającego w imieniu zamawiającego o ich przesunięciu na termin późniejszy z powodu 

konieczności zapoznania się z zaproponowanymi przez wykonawcę zapisami umowy. 

                                                 
29 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. 
30 Postępowanie nr 79/BŁiI/08/EJ/68. 
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Umowa została zawarta na drugi dzień po zakończeniu negocjacji. Zastępca Komendanta 

Głównego Policji nie wyjaśnił przyczyn pośpiechu przy procedowaniu zamówienia. 

Główna księgowa KGP, na etapie kontrasygnowania umowy, wyraziła opinię na temat 

miejsca dostawy zamówienia, stwierdzając m.in.: „Zgodnie z odpowiedzią uzyskaną od 

zastępcy dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP sprzęt zostanie złożony 

w kontenerach. Komenda Główna nie posiada kontenerów, a zatem trzeba będzie je 

zakupić, bądź wypożyczyć co generuje dodatkowe koszty. Ponadto (…) uważam, że albo jest 

zawierana za wcześnie albo rozbudowa systemu stanowić będzie rozwiązanie 

„prowizorycznie”. 

W dniu 19 grudnia 2008 r. zawarto aneks do umowy, którym m.in. przedłużono czas 

realizacji umowy z 19 grudnia 2008 r. do 22 lipca 2009 r. Jako uzasadnienie podano m.in. 

brak „środków finansowych Zamawiającego na pokrycie kosztów związanych 

z zapewnieniem tymczasowego miejsca instalacji sprzętu serwerowego”. W wyniku 

powyższego działania de facto skrócony został okres świadczenia usług serwisu 

gwarancyjnego sprzętu typowego (nie został on przedłużony analogicznie jak umowa) oraz 

sprzętu produkowanego przez wykonawcę (przedłużono jedynie o 3 miesiące).  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że nadal zdarzały się przypadki niewłaściwego 

zabezpieczania interesów Skarbu Państwa w zawieranych umowach, mimo wniosków 

w tym zakresie formułowanych przez NIK w poprzednich kontrolach. W umowie na 

dostawę i wdrożenie systemu finansowo-księgowego31 nie zawarto zastrzeżenia, że 

udzielonych licencji nie można wypowiedzieć w trybie art. 68 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych32. Tym samym, wykonawca może 

wypowiedzieć licencję na rok naprzód na koniec roku kalendarzowego. W przypadku 

umowy dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa w istniejącej infrastrukturze CSD oraz 

integracji systemów poczty zewnętrznej i wewnętrznej33, stosowny zapis zawarto dopiero w 

aneksie, zawartym kilka miesięcy później. 

Niekorzystne zapisy znalazły się także w umowie na rozbudowę mocy obliczeniowych 

Centralnych Systemów Teleinformatycznych Policji, w której KGP nie zagwarantowała 

sobie prawa do projektów i materiałów pomocniczych powstałych w wyniku realizacji 

zobowiązań umownych, w szczególności prawa do programów, baz danych i dokumentacji. 

                                                 
31 Umowa z dnia 6 lutego 2009 r. nr 270/BŁiI/08/JC. 
32 Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm. 
33 Umowa nr 91/BŁiI/08/AP/IPM z 26.06.08 r. 
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W umowie ograniczono wysokość wszystkich ewentualnych kar umownych po stronie 

wykonawcy maksymalnie do poziomu 10% łącznej wartości brutto umowy.  

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli większej dbałości wymaga przygotowanie treści 

zawieranych umów. Zdarzały się przypadki nierzetelnego przygotowania umów od strony 

formalnej, np. błędy rachunkowe, które skutkowały koniecznością aneksowania umów 

w tym zakresie oraz rozbieżności między SIWZ, a specyfikacją załączoną do umowy34. W 

umowie na dostawę i wdrożenie informatycznego systemu finansowo-księgowego dla 

jednostek organizacyjnych Policji zawarto zapisy budzące uzasadnione wątpliwości, czy 

zlecenie przez zamawiającego dokonania za wynagrodzeniem modyfikacji oprogramowania 

w tym okresie było legalne (w umowie zapisano, że wykonawca w okresie gwarancji 

zapewni nieodpłatnie dostarczanie nowych wersji oprogramowania). Zastępca Komendanta 

Głównego Policji wyjaśnił, że zgodnie z zamiarem stron, zapis ten miał dotyczyć jedynie 

uaktualnień oprogramowania dokonywanych z inicjatywy wykonawcy, a nie na zlecenie 

zamawiającego. Najwyższa Izba Kontroli stoi na stanowisku, że zapisy umowy w tak 

istotnych kwestiach powinny być szczególnie staranne i jednoznaczne. 

3.2.2.4. Procedury przetargowe  

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia fakt, że w Komendzie Głównej Policji 

bezpodstawnie udzielono zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp 

oraz udzielono zamówienia w trybie niekonkurencyjnym, w sytuacji kiedy niespełnione 

zostały ustawowe przesłanki do jego zastosowania. Wykazała to także Krajowa Izba 

Odwoławcza w przypadku jednego z zamówień informatycznych35. Stwierdzono także 

przypadki niezagwarantowania należytej konkurencyjności w trakcie wszczętych 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

Przykładem jest zamówienie na dostawę 11 pojazdów specjalnych typu miotacz wody36. 

Zgodę na udzielenie zamówienia z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp wydał Komendant 

Główny Policji powołując się na przepis art. 4 pkt 5 ww. ustawy, stanowiący m.in., że nie 

stosuje się jej do zamówień publicznych, jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa 

państwa. Zamawiający, podejmując decyzję o skorzystaniu z wyłączenia, nie wskazał jakie 

zagrożenie dla interesu bezpieczeństwa państwa powodowałoby udzielenie zamówienia 

w ustawowym trybie. Jednocześnie podniósł takie argumenty, jak: krótki okres 

                                                 
34 Umowa nr 148/Cmt/08/EMi/211, umowa nr 79/BŁiI/08/EJ/68. 
35 Dotyczy postępowania nr 91/BŁiI/08/AP/IBM. 
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obowiązywania ustawy modernizacyjnej oraz specyfikę przedmiotu zamówienia, 

powodującą konieczność zaplanowania długiego terminu na jego realizację. W ocenie NIK 

zamawiający nie wykazał zasadności zastosowania ustawowej przesłanki wyłączenia i tym 

samym naruszył przywołany przepis. Należy zauważyć, że miotacze wody stanowią jeden 

ze środków przymusu bezpośredniego, które są używane przez Policję od kilkudziesięciu 

lat, zatem ich zakup można było z łatwością zaplanować oraz przeprowadzić w trybie 

konkurencyjnym. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych37, udzielenie 

zamówienia wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach 

o zamówieniach publicznych, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Zdaniem NIK, wyżej przywołane okoliczności wyczerpują znamiona naruszenia określone 

w ww. przepisie. 

W przypadku zamówienia na rozbudowę mocy obliczeniowej Centralnych Systemów 

Teleinformatycznych Policji38, uwagi NIK dotyczą rezygnacji z konkurencyjnego trybu 

postępowania w odniesieniu do sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia 

(serwery, przełączniki itp.) oraz oprogramowania standardowego. Zamówienie zostało 

udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zgodnie z którym zamówienie z wolnej ręki może być udzielone jeżeli dostawy mogą być 

świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym 

charakterze oraz przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających 

z przepisów odrębnych. W ocenie NIK, dostawcą w tym zakresie nie musiała być firma 

posiadająca licencję wyłączną do systemu KSIP, a zamówienie mogło być realizowane 

przez podmiot wyłoniony w trybie konkurencyjnym. Wniosek w sprawie wyboru trybu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdził Zastępca Dyrektora Biura 

Finansów KGP, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Biura Prawnego KGP. Zdaniem 

Najwyższej Izby Kontroli, zamówienie zostało udzielone z naruszeniem przepisów 

o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki, co 

stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a 

ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

                                                                                                                                                     
36 Postępowanie nr 510/zSZ/Ctr/08/EMi, wartość zawartej umowy: 38.160,0 tys. zł. 
37 Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm. 
38 Wartość zawartej umowy: 29.650 tys. zł. 



Ważniejsze wyniki kontroli 

30 

Ponadto przy udzielaniu zamówienia na kurtki służbowe, spodnie służbowe  do trzewików 

oraz czapki służbowe39, zamawiający naruszył art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie 

z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy 

wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 

w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 

utrudni uczciwej konkurencji. Zamawiający, w którego imieniu działał Zastępca Dyrektora 

Biura Finansów, dopuścił do ww. postępowania, konsorcjum, którego członek wykonywał 

bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania, o czym świadczą 

poniżej wskazane okoliczności: 

 firma (lider konsorcjum, które wygrało przetarg) w 2007 r. zawarła z Komendantem 

Głównym Policji dwie umowy na wykonanie elementów munduru służbowego letniego 

męskiego, przeznaczonych do testowania. Przedmiotem umowy było nie tylko 

wykonanie munduru; wykonawca – po przetestowaniu elementów umundurowania przez 

zamawiającego – na swój koszt miał udzielić zamawiającemu konsultacji 

merytorycznych oraz wprowadzić zmiany i poprawki w elementach umundurowania 

oraz w dokumentacji technicznej, wskazane przez zamawiającego; 

 w trakcie wykonywania umowy wykonawca uczestniczył w spotkaniach 

z przedstawicielami Policji, na których poruszano kwestie mające istotny wpływ na 

ostateczną wersję umundurowania, a wszystkie zmiany, wynikające ze zgłoszonych 

uwag przez funkcjonariuszy testujących mundury, zostały przekazane wykonawcy, który 

wykonał poprawiony wzór; 

 przedmioty umundurowania dostarczone ostatecznie przez wykonawcę stanowiły 

podstawę sporządzenia przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex specyfikacji 

technicznej do umowy; 

 w trakcie realizacji dostawy umundurowania docelowego, konsorcjum dostarczyło 

kurtki, w których uszczelnienia szwów dokonano w sposób niezgodny ze specyfikacją 

techniczną określoną w SIWZ. Wyjaśniając przyczyny powyższego, konsorcjum 

powołało się na fakt, iż dostarczone kurtki są zgodne ze wzorem kurtki służbowej, na 

bazie której przygotowano specyfikację techniczną załączoną do umowy. Dyrektor 

Instytutu Technologii Bezpieczeństwa Moratex - zwracając uwagę w piśmie do 

                                                 

39 Wartość zawartej umowy: 34.294,2 tys. zł. 
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Dyrektora Biura Logistyki KGP na tę niezgodność - wyraził opinię, że sposób 

sporządzenia kurtki obniża jej pierwotnie założone właściwości oraz zasugerował 

konieczność przeprowadzenia w  jednym z akredytowanych laboratoriów badań 

w zakresie wodoszczelności. W odpowiedzi – udzielonej niezwłocznie – Dyrektor Biura 

Logistyki KGP stwierdził, że dostarczony wyrób jest prawidłowy, nie powołując się przy 

tym na żadne badania w tym zakresie. 

Przywołane wyżej okoliczności wskazują, iż firma ta nie tylko bezpośrednio uczestniczyła 

w czynnościach związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, uzyskując 

ważne informacje biznesowe dotyczące planowanego zamówienia, ale także skutecznie 

powoływała się na ustalenia zapadłe podczas tych czynności w trakcie realizacji 

zamówienia. 

W ocenie NIK niewykluczenie przez zamawiającego wykonawcy – pomimo istnienia 

takiego obowiązku – jest naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, które miało 

wpływ na wynik postępowania i w związku z tym stanowi naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych.  

Należy również podkreślić, że zamawiający w przeciągu miesiąca zawarł z tą samą firmą 

dwie kolejne umowy o łącznej wartości 74.960 zł netto40 na wykonanie elementów 

munduru służbowego letniego do testowania, tj. podzielił zamówienie na części, co 

skutkowało uniknięciem konieczności zastosowania przepisów ustawy Pzp i  jednocześnie 

stanowiło naruszenie art. 32 ust. 2 tej ustawy. Ponadto ww. zamówienia udzielone zostały z 

naruszeniem zasad określonych przez Komendanta Głównego Policji41, bowiem wysłane 

zaproszenia do złożenia ofert nie zawierały obligatoryjnych elementów, m.in. kryteriów 

wyboru wykonawców, a także sposobu przygotowania ofert.  

W kontrolowanych komendach wojewódzkich/Stołecznej Policji w zasadzie nie 

stwierdzono przypadków wyboru wykonawców z naruszeniem ustawy Pzp.  

Wyjątkiem było postępowanie na udzielenie zamówienia na kontynuację budowy nowej 

siedziby Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu42, przeprowadzone w Komendzie 

Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w trakcie którego niezasadnie i niezgodnie z art. 89 

                                                 
40 Umowa nr 249/1/BLP/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r. oraz umowa nr 249/2/BLP/07 z dnia 5 września 2007 r. 
41 W załączniku nr 2 do decyzji Nr 640 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie planowania i udzielania 

zamówień publicznych w Komendzie Głównej Policji. 
42 Wartość zawartej umowy: 4.393,6 tys. zł. 
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ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucono ofertę uczestnika postępowania (o wartości 4.321,9 tys. 

zł brutto). Ofertę tę odrzucono ze względu na niezgodność z  treścią SIWZ, która polegała, 

zdaniem pracowników komendy, na zaniżeniu obmiaru w jednej pozycji kosztorysu 

ofertowego (wykonawca podał cenę jednostkową, tj. cenę za wywóz gruzu na odcinku 

1 km, nie mnożąc jej przez wskazaną przez KWP liczbę kilometrów) i podaniu 

niewłaściwej podstawy wyceny innej pozycji (montażu umywalek). W ocenie NIK, 

wykonawca podał jednak właściwą podstawę wyceny montażu umywalek (zgodną 

z wymaganiami komendy), a niepodanie łącznej ceny wywozu gruzu stanowiło omyłkę, 

którą KWP miała obowiązek poprawić zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

Poprawka taka nie spowodowałaby istotnej zmiany treści oferty, gdyż dotyczyła tylko 

jednej z ponad sześciuset pozycji kosztorysu, zaś różnica pomiędzy podaną przez 

wykonawcę ceną jednostkową a jej wielokrotnością wynosiła 2.814,82 zł netto, co 

stanowiło tylko 0,08% wartości oferty złożonej przez tego wykonawcę. Przedmiotowa 

oferta była najtańszą ofertą złożoną w postępowaniu (cena ofert była wyłącznym 

kryterium), co oznacza, że jej niezasadne odrzucenie i zawarcie umowy z innym 

wykonawcą (o wartości 4.393.659,76 zł brutto) miało wpływ na wynik postępowania. 

Zdaniem NIK, wyżej przywołane okoliczności wyczerpują znamiona naruszenia określone 

w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponoszą: członkowie 

komisji przetargowej oraz Zastępca Komendanta, który zatwierdził jej wyniki i zawarł, 

w imieniu KWP, umowę. 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła także przypadki niezagwarantowania optymalnej 

konkurencyjności w przypadku zamówień na umundurowanie. Przykładem był przetarg na 

trzewiki służbowe43, w którym zamawiający wyznaczył zbyt krótki termin na złożenie ofert 

w stosunku do postawionych wymagań oraz nie określił wielkości i terminów dostaw 

częściowych. 

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę trzewików 

służbowych, uczestnicy zwracali się do zamawiającego z pytaniami dotyczącymi 

możliwości przesunięcia terminu składania ofert bądź odstąpienia od wymogu przedłożenia 

sprawozdań z przeprowadzenia wymaganych przez zamawiającego badań, podnosząc, że 

ich wykonanie trwa 7-10 tygodni. Ponadto złożono pytanie w zakresie SIWZ dotyczące 

podania konkretnego i szczegółowego harmonogramu dostaw, z uwzględnieniem zarówno 
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terminów jak i ich wielkości. Należy podkreślić, że zamówienie dotyczyło dużej liczby par 

obuwia, tj. 30.000 par trzewików służbowych, co wymagało od potencjalnych 

wykonawców dokonania szczególnie starannego rozważenia możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający uznał wyznaczony termin (40 dni plus 7 dni 

wynikające z modyfikacji SIWZ) na złożenie ofert jako wystarczający i wskazał, że 

harmonogram dostaw zostanie określony po zawarciu umowy. W dniu 27 czerwca 2008 r. 

wykonawca wniósł protest na czynności zamawiającego, zarzucając m.in. określenie 

terminu realizacji zamówienia w sposób dyskryminujący uczestników postępowania 

i niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji ze względu na brak informacji 

o konkretnych terminach i wielkościach dostaw częściowych, a także podnosząc, iż 

zamawiający nie uwzględnił czasu potrzebnego na przygotowanie się wykonawców do 

zamówienia44. 

Wyżej wskazane okoliczności wskazują, że wyznaczenie przez zamawiającego 

najkrótszego z możliwych terminu na złożenie ofert oraz nieokreślenie wielkości 

i terminów dostaw częściowych co najmniej utrudniało zainteresowanym ocenę możliwości 

wykonania zamówienia i przygotowania oferty. 

W tym kontekście, Najwyższa Izba Kontroli jako niecelowe ocenia także udzielenie 

zamówienia na kurtki, spodnie służbowe do trzewików i czapki45 w drodze jednego 

przetargu. Nie umożliwiono tym samym złożenia ofert przez podmioty specjalizujące się 

w produkcji wąskiego asortymentu odzieży (np.: czapek), zmuszając je de facto do 

zawiązywania konsorcjum celem przystąpienia do przetargu.  

Należy podkreślić, że cel jakiemu miało to służyć, tj. zagwarantowanie jednolitej kolorystyki 

umundurowania nie został osiągnięty. W trakcie kontroli Dyrektor Departamentu Obrony 

Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego powołał na biegłego Instytut Włókiennictwa 

w Łodzi, który m.in. zbadał różnicę barw między elementami umundurowania letniego 

nowego wzoru (kurtki, czapki i spodnie służbowe). Na podstawie uzyskanych wyników 

stwierdzono uznawaną za istotną (wartość powyżej 1,5) różnicę barwy (DE) dla układu: 

laminat spodni – laminat kurtki oraz laminat kurtki – laminat czapki.  

                                                                                                                                                     
43 Wartość zawartej umowy: 10.214,4 tys. zł. 
44 Protest został oddalony przez zamawiającego. 
45 Wartość zawartej umowy: 34.294,2 tys. zł. 
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3.2.3. Realizacja zawartych umów 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako nierzetelny sposób realizacji zbadanych umów przez 

pracowników/funkcjonariuszy KGP. Rozliczenia rzeczowe z wykonawcami w kilku 

istotnych przypadkach odbyły się w sposób naruszający zapisy zawartych umów, co 

narażało na szkodę interes Skarbu Państwa.  

Przyczyną nieprawidłowości był brak właściwego nadzoru przez kadrę kierowniczą biur 

merytorycznych oraz – w przypadku Biura Logistyki KGP –  powierzanie 

odpowiedzialności za odbiory pracownikom nie mającym odpowiednich kwalifikacji w tym 

zakresie. W ramach Zespołu ds. mundurowych, żywnościowych i druków Wydziału 

Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej BLP KGP, zadania stricte związane 

z przygotowaniem i realizacją zamówień na dostawy umundurowania dla jednostek Policji 

wykonywały jedynie trzy osoby, w tym tylko jedna posiadała kwalifikacje w tym zakresie. 

W świetle § 17 ust. 1 pkt 2 decyzji  Komendanta Głównego Policji z dnia 19 czerwca 

2009 r. w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej 

Policji, odpowiedzialność w zakresie odbioru jakościowego i zgodności świadczenia 

wykonawcy z postanowieniami zawartej umowy, ponoszą Dyrektorzy odpowiednich biur 

merytorycznych. 

3.2.3.1. Realizacja zamówień przez Komendę Główną Policji 

Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych 

Przykładem nieprawidłowości w wyżej wskazanym zakresie była realizacja umowy na 

dostawę i wdrożenie nowego systemu finansowo-księgowego o wartości 470  tys. zł46. 

W załączniku nr 1 do umowy z dnia 6 lutego 2009 r. na dostawę i wdrożenie 

informatycznego systemu finansowo-księgowego dla jednostek organizacyjnych Policji 

zapisano, iż dostarczony system ma posiadać rekomendację Stowarzyszenia Księgowych 

w Polsce. Wykonawca przedłożył zamawiającemu rekomendację Stowarzyszenia 

Księgowych w Polsce z dnia 17 maja 2002 r. dla produktu programowego o nazwie 

handlowej SKOP-FK w wersji 6.1. W związku z trwającym w Komendzie Głównej Policji 

procesem testowania nowego oprogramowania finansowo-księgowego, przedstawiciele 

Policji prowadzili korespondencję ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, w celu 

zasięgnięcia opinii co do niektórych rozwiązań systemowych oprogramowania i zgodności 

                                                 
46 Umowa nr 270/BŁiI/08/JC z dnia 6 kutego 2009 r. 
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ksiąg rachunkowych z ustawą o rachunkowości. W odpowiedzi Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia co najmniej dwukrotnie zajęła stanowisko, stwierdzając „iż jest 

nieprawdopodobnym, aby rekomendacja otrzymana w 2002 r. i przedłożona Policji przez 

wykonawcę dotyczyła dostarczonego oprogramowania”. Zgodnie z informacją uzyskaną od 

Prezesa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w trakcie kontroli, wykonawca o stosowną 

rekomendację  zwrócił się dopiero w dniu 28 grudnia 2009 r., a do dnia zakończenia 

kontroli produkt ten takiej rekomendacji nie uzyskał. Biorąc pod uwagę istotne zastrzeżenia 

służb finansowych KGP co do oprogramowania przy pierwszej próbie jego odbioru 

(„rażące błędy systemowe, które powodują niezgodność ksiąg rachunkowych z ustawą 

o rachunkowości”) oraz poświadczenie przez ww. stowarzyszenie – będące autorytetem 

w dziedzinie audytu programów finansowo-księgowych – iż przedłożona zamawiającemu 

rekomendacja nie dotyczy zakupionej przez Policję wersji, Najwyższa Izba Kontroli ocenia, 

że Policja nie wyegzekwowała jednego z istotnych warunków umowy i tym samym 

otrzymała produkt obarczony dużym ryzykiem co do jego zgodności z przepisami 

w zakresie finansów i rachunkowości.  

Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z załącznikiem nr 1 przedmiotowej umowy, jej 

realizacja, oprócz dostawy oprogramowania, obejmowała także uruchomienie i wdrożenie 

zakupionego systemu, w tym migrację danych z dotychczas użytkowanego w Policji. 

Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji z jednostek Policji jednoznacznie wynikało, że 

według stanu na sierpień 2010 r. nie dokonano migracji z dotychczas użytkowanego 

systemu w żadnym zakresie. Zamawiający mimo tego zapłacił wykonawcy przewidziane 

w umowie wynagrodzenie (obciążając wykonawcę jedynie karą umowną z tytułu 

opóźnienia wykonania umowy o 123 dni). W ocenie NIK takie działanie było 

niegospodarne. 

Odpowiedzialność za nieprawidłowości przy realizacji wyżej wskazanej umowy ponosi 

w szczególności Dyrektor Biura Łączności i Informatyki, który był jednocześnie 

przewodniczącym komisji do odbioru przedmiotu zamówienia. 

Podobnie nierzetelnie realizowana była umowa z dnia 26 czerwca 2008 r., której 

przedmiotem było zwiększenie bezpieczeństwa w istniejącej infrastrukturze Centralnego 

Systemu Dostępowego oraz zintegrowanie systemów poczty elektronicznej wewnętrznej 

i zewnętrznej47. Kierownictwo Biura Łączności i Informatyki KGP nie przedłożyło 

                                                 
47 Umowa nr 91/BŁiI/08/AP/IBM z dnia 26.06.2008 r. o wartości  32.994,9 tys. zł. 
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kontrolerom wiarygodnej dokumentacji (tj. podpisanych przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy) wyników testów akceptacyjnych dla zadania nr 2 i 3 

przedmiotowego zamówienia i nie udzieliło merytorycznej odpowiedzi o przyczynach tego 

stanu rzeczy. Protokoły odbioru jakościowego zawierały jedynie ogólne stwierdzenie 

o zgodności dostarczonego produktu z umową, a nie o wynikach poszczególnych testów 

akceptacyjnych. Zrezygnowano również z dokonania odbiorów jakościowych 

w poszczególnych komendach wojewódzkich/Stołecznej Policji, pomimo że 

w szczegółowym harmonogramie realizacji umowy przewidziano przeprowadzenie testów 

akceptacyjnych i przeprowadzenie takich odbiorów w każdej komendzie. Ponadto, zgodnie 

z aneksem nr 1 do umowy z dnia 23 października 2008 r., zmieniono parametry kompletu 

mobilnych stacji roboczych, jednak Biuro Łączności i Informatyki KGP nie przedstawiło 

dokumentów, które dowodziłyby zasadności takiego działania w kontekście interesu 

zamawiającego. Dodatkowo wątpliwości w tym zakresie budzi fakt, że zakup komputerów 

nie był konieczny do realizacji projektu. Biorąc pod uwagę wysoką wartość realizowanego 

projektu, rzetelne rozliczenie z wykonawcą było szczególnie istotne. 

Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego 

W przypadku zakupu umundurowania odstąpiono od dokonania odbiorów jakościowych 

(kurtki służbowe oraz spodnie służbowe do trzewików48) bądź zaniechano badań 

odbiorczych w zakresie zastosowanych materiałów na losowo wybranych elementach 

umundurowania (spodnie służbowe letnie do półbutów49, trzewiki służbowe50), mimo że 

czynności takie były przewidziane po stronie zamawiającego w poszczególnych 

specyfikacjach technicznych w zawartych umowach. 

W przypadku wszystkich zbadanych zamówień (o łącznej wartości 46.777,8 tys. zł) 

dotyczących:  

 czapek, kurtek służbowych i spodni służbowych letnich do trzewików; 

 trzewików służbowych; 

 spodni służbowych letnich do półbutów; 

w podpisanych umowach (w specyfikacjach technicznych stanowiących ich integralne 

części) jednoznacznie zapisano, że: 

                                                 
48 Umowa nr 60/Cmt/08/JC/97 z dnia 4.07.2008 r. o wartości 34.294,2 tys. zł. 
49 Umowa nr 168/Ckt/09/AL./FZ z dnia 27.04.2010 r. o wartości brutto 2.272.200,00 zł. 
50 Umowa nr 78/Cmt/08/EM z dnia 26.09.08 r. o wartości brutto 10.211.400,00 zł. 
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 odbiór partii produkcyjnej wyrobu dokonują osoby wyznaczone przez zamawiającego; 

 metodą „na ślepo” wybiera się spośród zgłoszonej partii 5% wyrobów (nie mniej niż 

10 sztuk) i sprawdza zgodność ich wykonania z wymaganiami specyfikacji technicznej; 

 badania odbiorcze obejmują sprawdzenie zgodności m.in. wykonania wyrobów 

i zastosowanych materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznej (szereg 

specjalistycznych parametrów).  

Tymczasem odbioru dokonywano „na podstawie oględzin zewnętrznych (w zakresie 

opakowań zbiorczych i znakowania tych opakowań) i badań organoleptycznych 

(sprawdzono, czy przedmiot jest zgodny z zatwierdzonym wzorem i dokumentacją).” 

W przypadku zamówienia na 30.000 spodni i kurtek służbowych letnich, od odebrania 

3.135 spodni służbowych i 3.103 kurtek zrezygnowano nawet z dokonywania odbioru 

jakościowego w tak ograniczonym zakresie. 

W przypadku czapek służbowych zamawiający nie wyegzekwował nawet kompletu 

zaświadczeń o spełnianiu wszystkich wymaganych parametrów, np. wytrzymałości na 

rozciąganie, rozdzieranie, zmiany wymiarów po praniu, czy odporności na zwilżanie 

powierzchniowe (produkt nie był objęty nadzorem przez Instytut Technologii 

i Bezpieczeństwa Moratex). 

Należy podkreślić, że w przypadku wyrobów objętych nadzorem przez organ upoważniony 

do nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku, tj. 

Instytut Technologii i Bezpieczeństwa Moratex, czynności dokonywane przez Instytut 

w stosunku do wyrobów podlegających procedurze OiB51, nie obejmowały badań 5% 

losowo wybranych wyrobów gotowych w zakresie zastosowanych materiałów. Wykonawcy 

przedkładali zaświadczenia z wymaganych badań Instytutowi Technologii 

i Bezpieczeństwa Moratex (jako organowi upoważnionemu do nadzoru), jednak 

przeprowadzone one były na próbkach przez nich pobieranych i dotyczyły materiałów 

jedynie deklarowanych jako przeznaczonych do wyrobu gotowego. Najwyższa Izba 

Kontroli nie podziela zatem stanowiska Komendanta Głównego Policji, że odbioru 

jakościowego dokonywał Instytut, bowiem nie był on upoważnionym odbiorcą, a ponadto 

działał według odmiennych procedur, niż przyjęte w podpisanych umowach. 

                                                 
51 Deklaracja zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa. 



Ważniejsze wyniki kontroli 

38 

W ocenie NIK, przy tak dużych zamówieniach pod względem ilościowym i wartościowym, 

rzetelne przeprowadzenie badań odbiorczych na wyrobach gotowych zgodnie z zapisami 

umownymi było warunkiem koniecznym do zapewnienia właściwej jakości dostarczonego 

towaru, jak również transparentności zawartych kontraktów.  

O zasadności przeprowadzenia badań odbiorczych zgodnie z przyjętymi zapisami 

umownymi, świadczy fakt, iż badania wykazały niezgodności otrzymanych wyrobów ze 

specyfikacjami. Z opinii powołanego przez NIK biegłego wynika, że przedłożone do badań 

obuwie nie spełniało wymagań w zakresie odporności obuwia na poślizg, jak również – 

w jednym przypadku - oporu elektrycznego52. Z kolei zaś z opinii innego biegłego wynika, 

że przedłożone do badań kurtki, spodnie służbowe do trzewików i czapki w zakresie 

wybranych kilku parametrów spełniają wymagania najbardziej istotne z punktu widzenia 

użytkownika (takie jak przepuszczalność powietrza, wodoszczelność, odporność na 

zwilżanie powierzchniowe), ale nie spełniają wymaganych parametrów w zakresie 

odporności na wybarwienia53. 

Należy przy tym podkreślić, że w wystąpieniu pokontrolnym Komendanta Głównego 

Policji z 15 marca 2010 r. (skierowanym do m.in. do Dyrektora Biura Logistyki KGP po 

kontroli wewnętrznej) dokonano analogicznej interpretacji zapisów zawartych w umowach 

na umundurowanie nowego wzoru, dotyczących badań odbiorczych. W wystąpieniu tym 

stwierdzono m.in., iż zaniechano – pomimo umieszczenia w umowach odpowiednich 

zapisów – przeprowadzenia badań dostarczonych przedmiotów umundurowania na koszt 

wykonawców, w podmiotach dysponujących zarówno odpowiednio przeszkoloną kadrą jak 

i specjalistycznym wyposażeniem w celu dokonania rzeczywistej oceny dostarczonych 

przedmiotów umundurowania. Jak stwierdzono m.in.: „Wykonawcy niewątpliwie ponieśli 

koszty badań uzyskując certyfikaty, zaświadczenia, raporty oraz inne dokumenty, 

potwierdzające spełnienie parametrów określonych w specyfikacjach technicznych na 

materiały użyte do produkcji mundurów. Przedłożenie tych dokumentów zamawiającemu 

było jednym z wymogów specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień. Należy 

                                                 
52 Badaniu poddano obuwie w zakresie takich wskaźników określonych w SIWZ jak: siła przebicia, określenie 

cech ergonomicznych, współczynnik tarcia spodów obuwia (test chodu) i antyelektrostatyczność 
(rezystancja elektryczna). 

53 Zgodnie z otrzymaną opinią biegłego po przeprowadzeniu stosownych badań, spodnie nie spełniały 
wymagań w zakresie odporności wybarwień na pranie, na pot alkaliczny i kwaśny oraz na tarcie suche 
i mokre; kurtki: odpowiednio w zakresie odporności wybarwień na tarcie suche i mokre, a czapka: 
odporności wybarwień na pot alkaliczny. Pozostałe sprawdzone parametry (m.in. masa powierzchniowa 
materiału, zmiana wymiarów po praniu, przepuszczalność powietrza przed użytkowaniem, odporność na 
zwilżanie powierzchniowe, opór przenikania pary wodnej) zostały dotrzymane. 
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jednak mieć na uwadze fakt, że dotyczyły one samych materiałów,  a nie wyrobów 

gotowych, które były przedmiotem odbiorów jakościowych. Rolą zamawiającego było zatem 

sprawdzenie – także poprzez zlecenie badań na koszt wykonawcy – czy użyte do 

wyprodukowania dostarczonych przedmiotów umundurowania, faktycznie spełniają 

określone przez zamawiającego parametry techniczne”. 

Do nieprawidłowości związanych z zaniechanymi w zakresie odbiorów jakościowych 

dochodziło także w przypadku umów realizowanych po 15 marca 2010 r., tj. po skierowaniu 

przez Komendanta Głównego Policji ww. wystąpienia do podległych mu dyrektorów. 

Odpowiedzialność za zaniechania w zakresie odbiorów umundurowania ponosi 

w szczególności kierownictwo Biura Logistyki, które zawężająco interpretowało zapisy 

umowne i tolerowało przyjętą praktykę w tym zakresie. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie natomiast ocenia realizację umów w zakresie zakupu 

broni54 oraz kamizelek kuloodpornych55. Procedury przetargowe zostały przeprowadzone 

prawidłowo, a sposób dokonania odbiorów gwarantował właściwą jakość zakupionego 

asortymentu oraz bezpieczeństwo dla ich użytkowników. 

3.2.3.2. Realizacja umów w komendach wojewódzkich/Stołecznej 
Policji 

  

Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła w komendach wojewódzkich/Stołecznej Policji 

przypadków nierzetelnego rozliczenia zobowiązań umownych wykonawców. 

Stwierdzono jedynie przypadek nierzetelnego egzekwowania przez zamawiającego zapisów 

umownych. Dostawca 880 kpl. masek przeciwgazowych z filtropochłaniaczami nie 

przekazał dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu 

wystawionego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności 

wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa56, wydanego 

przez uprawnioną jednostkę, a także karty gwarancyjnej, powołując się na uzgodnienia 

zawarte między wykonawcą a Zastępcą Dyrektora Biura Logistyki KGP. 

                                                 
54 Dotyczy umowy nr 148/Cmt/08/EMi/211 o wartości brutto 1.818.178,20 zł oraz umowy 

nr 504/ZSz/Cmt/08/EM z dnia 7.04.08 r. o wartości brutto 2.157.545,60 zł. 
55  Dotyczy umowy nr 26/Cmt/08/Msz o wartości 18.628.000 zł. 
56  Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1700 ze zm. 
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3.2.4. Wdrożenie do użytkowania zrealizowanych projektów 

i zakupionego sprzętu/wyposażenia  

Dokonując oceny osiągnięcia efektów rzeczowych analizowanych umów, Najwyższa Izba 

Kontroli zwraca uwagę na opieszałość w dokonaniu faktycznej integracji poczty 

elektronicznej wewnętrznej i zewnętrznej Policji oraz słabego wykorzystania możliwości 

projektu przez jednostki organizacyjne Policji, co świadczy o niewłaściwej koordynacji 

działań w tym zakresie. W dniu 26 czerwca 2008 r. została zawarta umowa o wartości 

32.994,9 tys. zł, której przedmiotem było zwiększenie bezpieczeństwa w istniejącej 

infrastrukturze Centralnego Systemu Dostępowego oraz zintegrowanie systemów poczty 

elektronicznej wewnętrznej i zewnętrznej. Pomimo, że odbioru przedmiotu umowy 

dokonano 26 lutego 2009 r., faktyczne połączenie Policyjnej Sieci Transmisji Danych 

z siecią Internet nastąpiło dopiero 15 października 2009 r., a – zgodnie ze stanem na dzień 

8 października 2010 r. – liczba skonfigurowanych stanowisk komputerowych wyniosła 

tylko 6.288 (wobec 40.000 zakupionych w ramach umowy licencji). 

Kontrola w komendach wojewódzkich/Stołecznej Policji wykazała także problemy 

w zakresie sprawnego przekazywania zakupionego sprzętu do użytkowania, w tym 

zwłaszcza informatycznego, który był wydawany do użytkowania z wielomiesięcznym 

opóźnieniem, nawet dopiero w trakcie kontroli NIK (przypadek dotyczył Komendy 

Rejonowej Warszawa VII). 

Istotne opóźnienia w przekazywania do użytkowania zakupionego sprzętu informatycznego 

stwierdzono w Komedzie Stołecznej Policji. Spośród zbadanych 261 składników 

majątkowych, 70 przekazano do użytkowania po upływie 12-17 miesięcy od dnia zakupu. 

Ustalono także, że zakupione w 2008 r. z Programu modernizacji 72 środki trwałe o łącznej 

wartości 157.314,38 zł nie zostały w ogóle przekazane do użytkowania (20 komputerów 

z czytnikiem, 31 monitorów, 6 urządzeń wielofunkcyjnych, 3 notebooki, 12 stacji 

roboczych). Najwyższa Izba Kontroli ocenia takie działania jako niegospodarne 

i niecelowe, biorąc w szczególności pod uwagę szybki proces technologicznego starzenia 

się sprzętu informatycznego i upływ terminu udzielonych gwarancji na sprzęt. 

Ponadto kontrola wykazała, że spośród 6 samochodów osobowych o podwyższonych 

parametrach technicznych, zakupionych przez KSP do celów operacyjnych57, jeden był 

                                                 
57 W tym do wykonywania podstawowych czynności służbowych, takich jak kontrola dokumentów osób 

i pojazdów, sprawdzanie osób i pojazdów w bazach danych, sporządzanie dokumentacji służbowej. 
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wykorzystywany niezgodnie z założonym przeznaczeniem, bowiem zamiast do ww. celów, 

służył kierownictwu KSP m.in. do przewozu na odprawy i narady służbowe oraz na 

spotkania z przedstawicielami innych organów.  

Kontrola w wybranych komendach wojewódzkich i jednostkach im podległych nie 

wykazała istotnych nieprawidłowości w wykorzystaniu zakupionego sprzętu/wyposażenia. 

Wyjątkiem były zestawy podhełmowe do radiotelefonów noszonych, które nie były 

wykorzystywane ze względu na brak możliwości ich podłączenia do używanych przez 

funkcjonariuszy kasków.  

W Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach stwierdzono opóźnienie w przekazywaniu do 

użytkowania stanowisk dostępowych i latarek. Czas przekazania do użytkowania 

16 stanowisk dostępowych wynosił od 6 do 15 miesięcy od daty ich otrzymania, a średnio 

wynosił prawie 9 miesięcy, natomiast spośród 71 otrzymanych latarek, 29 (41%) wydano 

do użytkowania dopiero 16 miesięcy po ich otrzymaniu. Jako przyczyny tego opóźnienia 

Komendant Miejski w Gliwicach wskazał niekompatybilność oprogramowania, problemy 

konfiguracyjne, zmiany systemu operacyjnego oraz zbyt małą liczbę informatyków, 

a w przypadku latarek – trudności organizacyjne związane z ich wymianą.  

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła również uwagę na problem długotrwałych procedur 

wprowadzania do ponownej eksploatacji samochodów wyłączonych z użytkowania z uwagi 

na awarie, kolizje lub konieczność przeprowadzenia badań technicznych. Kontrola 

w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII wykazała, że na dzień 6 lipca 2010 r. 

wyłączone z eksploatacji były 34 samochody, co stanowiło 43% użytkowanych w tej 

jednostce (79). W 12 przypadkach samochody były wyłączone z eksploatacji dłużej niż dwa 

miesiące. Spośród 45 pojazdów otrzymanych w ramach Programu, wyłączonych było 

18 pojazdów (40%). W ocenie NIK, ograniczone środki finansowe oraz przewlekłość 

prowadzonych postępowań w prokuraturach i sądach, na co powołał się Zastępca 

Komendanta Stołecznego Policji, nie uzasadniają utrzymywania tak wysokiego odsetka 

samochodów wycofanych z eksploatacji, ponieważ ma to istotny wpływ na realizację 

podstawowych zadań Policji, tj. zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

Ponadto kontrola wykazała, że w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach serwisowanie 

samochodów otrzymanych w ramach Programu odbywało się niezgodnie z warunkami 

gwarancji. Na 31 otrzymanych samochodów, aż w 14 przypadkach okresowe przeglądy 

dokonywane były ze zwłoką w stosunku do określonego przez producenta terminu lub 

przebiegu pojazdu, co mogło skutkować utratą uprawnień wynikających z udzielonych 
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gwarancji. Zwłoka ta wynosiła od 37 do 81 dni lub od 739 do 4.559 km po przejechaniu 

ustalonego przez producenta limitu kilometrów. Ponadto należy podkreślić, że naprawa 

3 spośród 11 samochodów, których nie użytkowano według stanu na koniec lipca 2010 r., 

przedłużała się głównie z powodu braku środków na ich naprawę, a od ich wycofania 

z eksploatacji upłynęło odpowiednio: 54, 153 i 220 dni. 

3.2.5. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń 

Ocena realizacji Programu była przedmiotem kontroli NIK w 2008 r. W wystąpieniu 

pokontrolnym z dnia 23 grudnia 2008 r. (Nr KOB-53-41006/08), skierowanym do 

Komendanta Głównego Policji w związku z przeprowadzoną w Komendzie Głównej Policji 

kontrolą w zakresie realizacji Programu w latach 2007-2008, Najwyższa Izba Kontroli 

stwierdziła, że ustalony przez Komendanta Głównego Policji sposób rozdysponowania 

środków na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń oraz likwidacja stawek 

widełkowych w uposażeniu zasadniczym miały charakter podwyżki i nie wzmacniały 

funkcji motywacyjnej. W przywołanym wystąpieniu stwierdzono także m.in. brak 

powiązania wysokości uposażenia z uzyskiwanymi efektami oraz specyfiką i warunkami 

służby i nieopracowanie założeń systemu motywacyjnego.  

W związku z powyższą oceną, sformułowano wniosek pokontrolny zobowiązujący 

jednostkę kontrolowaną do podjęcia działań w celu nadania motywacyjnego charakteru 

systemu uposażeń poprzez bardziej ścisłe powiązanie ich wysokości z efektami oraz 

specyfiką i warunkami służby. 

Przyjęte rozwiązania w zakresie motywacyjnego systemu uposażeń policjantów nie 

zmieniły się w istotny sposób od czasu wyżej przywołanej kontroli. Zmiany wprowadzone 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2009 r.58, 

były w istocie modyfikacją przyjętych wcześniej rozwiązań, które nie zmieniły 

podstawowych założeń systemu.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że sposób zarządzania środkami przeznaczonymi na 

wypłatę nagród w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie sprzyjał osiągnięciu 

założonego przez ustawodawcę celu. W 2009 r. ze środków Programu na przedmiotowe 

                                                 
58 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego 
policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost 
uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 30, poz. 201). 
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przedsięwzięcie wydano 344.139,9 tys. zł59,w tym 29.099,6 tys. zł na nagrody. 

Jednocześnie, w konsekwencji podjętych przez Komendanta Głównego Policji decyzji 

w trakcie roku budżetowego, stan funduszu nagród i zapomóg policjantów został 

zmniejszony z 120.025 tys. zł do 77.278,3 tys. zł na koniec roku60. Z funduszu tytułem 

nagród przyznanych w 2009 r., wypłacono kwotę 71.442,1 tys. zł. co dało przeciętną 

nagrodę na etat policyjny w kwocie 714,34 zł rocznie, przy planowanej 1.200 zł61. 

W Komendzie Stołecznej Policji w 2008 r. na nagrody motywacyjne nie wydano żadnych 

środków, natomiast w 2009 r. środki wydatkowane na nagrody motywacyjne i zapomogi 

wyniosły jedynie 8,6% wydatków przedsięwzięcia (31.782 tys. zł).  

Jednocześnie podejmowane w trakcie roku budżetowego przez Komendanta Głównego 

Policji decyzje skutkujące zmniejszeniami funduszu nagród i zapomóg w łącznej wysokości 

75.479,3 tys. zł62 i rozdysponowaniem tych środków na inne pozapłacowe świadczenia 

pieniężne i należności policjantów, a także inne wydatki bieżące (np. zakup paliwa, opłaty 

za energię), było niezgodne z art. 110a ust. 3 ustawy o Policji.  

Zgodnie z art. 110a ust. 3 ustawy o Policji, w Policji tworzy się fundusz nagród  i zapomóg 

dla policjantów, z przeznaczeniem na nagrody i zapomogi. Szczegółowe warunki i tryb 

przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a także sposób tworzenia funduszu nagród 

i zapomóg dla policjantów określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 21 grudnia 2006 r.63 Możliwość zwiększenia funduszu pozostającego 

w dyspozycji Komendanta Głównego Policji oraz komendantów wojewódzkich Policji 

przewidziano w § 12 ww. rozporządzenia, przy czym wskazano, że środki te przeznacza się 

na nagrody motywacyjne. W świetle powyższego, przepis art. 110a ust. 3 ustawy o Policji 

oraz § 12 ww. rozporządzenia wyczerpująco regulują kwestię możliwych kierunków 

wydatkowania środków funduszu. Tym samym upoważnienie przez dysponenta części dla 

kierownika podległej jednostki (w tym wypadku Komendanta Głównego Policji), udzielone 

na podstawie art. 148 ust. 3 obowiązującej w 2009 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

                                                 
59 Kwota nie obejmuje dotacji dla Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie w wysokości 1.316.000 zł. 
60Zwiększenia na kwotę 32.732,6 tys. zł oraz zmniejszenia na kwotę 80.099,3 tys. zł, z czego 4.620 tys. zł 

zostało dokonane w związku ze zmianą ustawy budżetowej na rok 2009, skutkującą zablokowaniem 3 tys. 
etatów policjantów. 

61 Stan funduszu nagród zgodnie z ustawą budżetową wynoszący 120.025 tys. zł (po uwzględnieniu noweli 
budżetowej) podzielony przez 100.011 etatów policjantów, daje 1.200 zł na jeden etat policjanta.  

62 Zmniejszenia z wyłączeniem zmniejszenia na kwotę 4.620 tys. zł będącego skutkiem zmiany ustawy 
budżetowej w trakcie roku. 

63 Dz. U. Nr 251, poz. 1859. 
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o finansach publicznych64, nie może znosić ograniczeń wynikających z przepisów 

szczególnych, w tym dotyczących zasad dysponowania funduszem nagród i zapomóg. 

3.2.6. Zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że cel realizacji ww. przedsięwzięcia został osiągnięty 

jedynie częściowo. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy modernizacyjnej, realizacja przedsięwzięcia 

„Zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi” miała pozwolić na przesunięcie 

policjantów, pełniących dotychczas służbę na stanowiskach administracyjnych, do zadań 

związanych bezpośrednio z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. W większości 

zbadanych przypadków w Komendzie Głównej Policji, funkcjonariusze zajmujący etaty 

policyjne, które zostały uwolnione w wyniku procesu ich ucywilnienia, przestali pełnić 

służbę w Policji bądź zostali przesunięci na stanowiska niezwiązane bezpośrednio 

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Uwolnione w wyniku tych działań, etaty 

policyjne zostały przeniesione do rezerwy etatowej KGP lub w ogóle wyłączone ze 

struktury etatowej. W efekcie działania te przyczyniały się do zmiany struktury etatowej 

formacji, ale nie prowadziły do faktycznego przesunięcia funkcjonariuszy do zadań 

związanych bezpośrednio z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw. Należy podkreślić, 

że w 2008 r. przeciętne zatrudnienie w Policji wynosiło 97.794 funkcjonariuszy, a w 2009 r. 

98.156 funkcjonariuszy, podczas gdy limit etatów w jednostkach organizacyjnych Policji 

wynosił odpowiednio 103.309 i 100.309 etatów.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia wydanie w Komendzie Stołecznej Policji 1.882,7 tys. zł na 

zatrudnienie 88 pracowników, którzy nie zastąpili funkcjonariuszy bądź zastąpili 

funkcjonariuszy przeniesionych ze stanowisk wspomagających na stanowiska związane 

z realizacją zadań stricte policyjnych w latach 2004-2006, jako niezgodne z celem 

określonym w art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy modernizacyjnej. 

                                                 
64 Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm. 
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3.2.7. Rozliczenie finansowe z wykonawcami, ewidencja 

finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość 

z realizacji Programu modernizacji 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania służb finansowych w Komendzie 

Głównej Policji w zakresie rozliczeń finansowych z wykonawcami. Płatności dokonywane 

były pod warunkiem merytorycznej akceptacji przedkładanych faktur przez właściwe 

komórki organizacyjne, w wysokościach i terminach wynikających z zapisów umownych. 

Rzetelnie egzekwowano obowiązek wniesienia stosownych zabezpieczeń należytego 

wykonania umów oraz naliczono odsetki w przypadku zwłoki kontrahentów w realizacji 

zamówienia. 

Ewidencja finansowo-księgowa, prowadzona w KGP, umożliwiała określenie środków 

wydatkowanych na przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu modernizacji Policji 

dzięki rozszerzeniom analitycznym na koncie wydatków budżetowych. Rozwiązania te były 

stosowane od 2009 r., jednak nie wyodrębniono stosownej analityki w ewidencji 

pozabilansowej, co skutkowało tym, że ewidencja nie pozwalała na bieżące określenie 

wielkości środków planowanych i zaangażowanych na poszczególne przedsięwzięcia. 

W trakcie kontroli KGP ujawniono natomiast błędy księgowe (5 przypadków na łączną 

kwotę 20.954.045,50 zł) w klasyfikowaniu i księgowaniu operacji gospodarczych. W takich 

przypadkach dokonywano odpowiednich korekt księgowych, ale dopiero w terminach od 2 

do 4 miesięcy, co wpływało na bieżącą sprawozdawczość budżetową. W ocenie Najwyższej 

Izby Kontroli błędnych księgowań dokonywano ze względu na brak środków finansowych 

we właściwej pozycji klasyfikacji budżetowej w planach rzeczowo-finansowych na dzień 

dokonania wydatku. Faktury z błędną klasyfikacją zatwierdzał Zastępca Głównego 

Księgowego i Zastępcy Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP. 

Najwyższa Izba Kontroli jako nierzetelny ocenia sposób prowadzenia ewidencji ilościowo-

wartościowej rzeczowych składników majątkowych w Komendzie Stołecznej Policji. 

Stwierdzono 109 dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do 

użytkowania (OT) na kwotę 214,8 tys. zł, pomimo że przedmiotowe mienie nie zostało 

jeszcze wydane użytkownikom, co naruszało § 5 pkt 1 decyzji Nr 282/05 Komendanta 

Stołecznego Policji z dnia 2 września 2005 r. w sprawie zasad obiegu środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących majątek Komendy Stołecznej 

Policji. Dokumenty OT zostały wystawione w styczniu 2009 r., podczas gdy – według 
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dowodów wydania sporządzonych wydziale merytorycznym, dostarczonych do Wydziału 

Finansów i Budżetu KSP w czerwcu 2010 r. – zostały one wydane do użytkowania 

w listopadzie 2009 r. Powyższe zaniechania skutkowały opóźnieniami w ustaleniu sposobu 

amortyzacji, stosownie do obowiązku określonego w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości65. Korekt ww. dokumentów i właściwego naliczenia 

amortyzacji dokonano dopiero w trakcie kontroli. 

Kontrola wykazała istotną poprawę w zakresie zgodności sprawozdań i informacji rocznych 

z realizacji Programu z danymi wykazywanymi w ewidencji finansowo-księgowej 

jednostek organizacyjnych Policji.  

W Komendzie Stołecznej Policji stwierdzono błędne zapisy w księgach rachunkowych, 

polegające na zaksięgowaniu w ramach przedsięwzięcia nr 3 dowodów księgowych 

niezwiązanych z Programem na kwotę 526.064 zł (26 zapisów), podczas gdy faktyczny 

wydatek dotyczący realizacji tego Programu (zakup masek MP-5 na kwotę 526.064 zł) 

został mylnie ujęty na koncie analitycznym dotyczącym innych wydatków budżetowych. 

W efekcie dane w ewidencji księgowej nie były zgodne z danymi wykazanymi 

w sprawozdaniu z realizacji Programu (w zakresie rodzaju zakupów). 

 

 

 

                                                 
65 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

Doboru celowego jednostek kontrolowanych dokonano z uwagi na ich wielkość, 

zróżnicowane umiejscowienie w strukturze organizacyjnej Policji oraz fakt 

przeprowadzenia w nich kontroli w podobnym zakresie (w 2008 r.). 

4.1. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po 

zakończeniu kontroli 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono 15 protokołów kontroli, 

które zostały podpisane bez zastrzeżeń, z wyjątkiem dwóch protokołów tj., w: MSWiA – 

zastrzeżenia nie zostały przyjęte z powodu ich zgłoszenia po terminie oraz Komendy 

Stołecznej Policji – zastrzeżenia zostały częściowo uwzględnione.  

W toku kontroli dwukrotnie powołano biegłych, w celu wydania ekspertyz dotyczących: 

jakości tkanin użytych do wykonania umundurowania letniego Policji (Instytut 

Włókiennictwa w Łodzi) oraz spełniania przez trzewiki służbowe wybranych wymagań 

specyfikacji technicznej (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy). 

Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolerzy NIK dwukrotnie, w trybie art. 51 ust. 1 

ustawy o NIK, poinformowali kierownika jednostki kontrolowanej – Komendanta 

Głównego Policji o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa wystąpienia 

niepowetowanej szkody w mieniu, tj.: zagrożenia przedawnienia roszczeń wobec 

wykonawcy umundurowania, pomimo niewykazania jakości dostarczonych przez niego 

wyrobów gotowych w trakcie odbioru zamówienia oraz bezpodstawnego dokonania zakupu 

modyfikacji oprogramowania finansowo-księgowego za wynagrodzeniem. 

Na podstawie ustaleń dokonanych w toku kontroli sporządzono 16 wystąpień 

pokontrolnych, z których jedno zostało skierowane do kierownika jednostki nadrzędnej 

(Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach). W stosunku do dwóch wystąpień 

pokontrolnych złożone zostały zastrzeżenia. Kolegium NIK uwzględniło częściowo 

zastrzeżenia złożone przez Komendanta Głównego Policji, natomiast zastrzeżenia złożone 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały w całości oddalone. Łącznie 

NIK sformułowała 30 wniosków pokontrolnych, których adresaci poinformowali 

o sposobie wykorzystania ocen i uwag oraz ich realizacji.  
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Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w Komendzie Głównej Policji oraz 

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach NIK planuje sformułować cztery 

zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.   

Na finansowe rezultaty kontroli złożyła się kwota 157.221,9 tys. zł wydatkowana 

z naruszeniem prawa, tj.: 

 75.479,3 tys. zł jako wynik podjęcia przez Komendanta Głównego Policji decyzji 

skutkujących zmniejszeniami funduszu nagród i zapomóg oraz rozdysponowaniem tych 

środków na inne pozapłacowe świadczenia pieniężne i należności policjantów, co było 

niezgodne z art. 110a ust. 1 i 2 ustawy o Policji; 

 38.160,0 tys. zł jako wynik udzielenia zamówienia na dostawę 11 pojazdów typu 

miotacz wody z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy Pzp, wskazując jako 

podstawę art. 4 pkt 5 ww. ustawy, mimo niespełnienia określonych w nim przesłanek; 

 34.294,2 tys. zł jako wynik udzielenia zamówienia na kurtki, spodnie służbowe oraz 

czapki wykonawcy, który zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp powinien być 

wykluczony z postępowania; 

 2.965,0 tys. zł jako wynik udzielenia zamówienia na rozbudowę mocy obliczeniowej 

Centralnych Systemów Teleinformatycznych Policji w trybie z wolnej ręki na podstawie 

art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Pzp, mimo niespełnienia określonych w ww. przepisie 

przesłanek; 

 47 tys. zł wydatkowane na dostawę i wdrożenie informatycznego systemu finansowo-

księgowego, mimo że wykonawca nie wywiązał się z niektórych zobowiązań 

wynikających z zapisów umowy; 

 4.393,7 tys. zł jako wynik udzielenia zamówienia publicznego przez Komendę 

Wojewódzką Policji w Katowicach na kontynuację budowy nowej siedziby Komendy 

Powiatowej Policji w Raciborzu z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

tj. niezasadnego odrzucenia w trakcie postępowania najtańszej oferty; 

 1.882,7 tys. zł, wydatkowane w Komendzie Stołecznej Policji na zatrudnienie 

88 pracowników, którzy nie zastąpili funkcjonariuszy bądź zastąpili funkcjonariuszy 

przeniesionych ze stanowisk wspomagających na stanowiska związane z realizacją 

zadań ściśle policyjnych w latach 2004-2006, co było niezgodne z celem określonym 

w art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy modernizacyjnej. 
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5. Załączniki 

5.1. Realizacja Programu w Policji (przedsięwzięcia 1-6), 
w latach 2008-2010 r. (I półrocze) 

w tys. zł 

2008 r. 2009 r. I półrocze 2010 r. 
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.0
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m
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1 Zakup i wymiana 
sprzętu transportowego 259.296 

118.334 

45,64% 
243.287 329.092 

329.092 

100% 
329.092 101.632 

92.137 

90,66% 
94.998 

2 Zakup uzbrojenia 23.485 
16.335 

69,56% 
16.440 7.837 

7.837 

100%
7.837 16.264 

0 

0,00% 
16.264 

3 
Zakup sprzętu 
i wyposażenia 
specjalnego 

109.683 
48.526 

44,24% 
64.268 85.326 

85.323 

100%
85.323 66.616 

1.768 

2,65% 
33.153 

4 
Zakup i wymiana 

sprzętu oraz systemów 
teleinformatycznych: 

151.796 
117.672 

77,52% 
143.016 62.149 

62.149 

100%
62.149 79.882 

6.121 

7,66% 
21.108 

5 
Budowa nowych 
i modernizacja 

użytkowanych obiektów 
628.658 

483.055 

76,84% 
628.602 480.080 

480.079 

100%
480.079 71.303 

24.967 

35,02% 
47.680 

6 
Zakup i modernizacja 

urządzeń zabezpieczenia
techniczno-obronnego 

29.901 
1.021 

3,41% 
1.021 29.935 

29.935 

100%
29.935 20.000 

11.217 

56,09% 
20.000 

 Ogółem 1.202.819 
784.943 

65,26% 
1.096.634 994.419 

994.415 

100%
994.415 355.697 

136.209 

38,29% 
233.203 

* wprowadzonych uchwałami Rady Ministrów 
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5.2. Realizacja w Policji wzmocnienia motywacyjnego 

systemu uposażeń funkcjonariuszy w 2009 r. 

  
2008 r. 2009 r. 

w tym w tym 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 16 1 1 
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G
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w
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16 950 6 900 16 1 1

K
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nt
 

G
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w
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17 325 6 900 0 0

2 15 3 3 
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15 088 6 000 0 0
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K
om

en
da

nt
 

W
oj

ew
ód

zk
i  

P
ol

ic
ji

 

9 510 2 916 -35 1
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5 510 929 101 3 822



Załączniki 
 

51 

9 8 1 567 
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12 5 26 428 
24 
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3 442 529 5 22 872 20 939
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3 811 506 -23 16 304

13 4 8 273 
7 
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D
zi

el
ni

co
w

y 

3 210 359 4 12 086 10 724

D
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3 513 413 54 8 069

14 3 27 101 
20 
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t 

2 940 431 3 22 900 17 221
R
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3 201 377 -54 13 073

15 2 14 270 
16 

672 
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nt
 

2 464 236 2 12 516 18 778

P
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nt
 

2 723 187 -49 13 623

16 1 41 
3 

946 

K
ur

sa
nt

 

1 583 0 1 35 2 139

K
ur

sa
nt

 

1 641 0 0 9

razem 103 291 
99 

623 
X 3 504 491 razem 100 224 98 422 X 3 757 487 -4 70 347

etaty w 
dyspozycji 

18      85       

etaty 
ogółem 

103 309      100 309       
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5.3. Wydatki w układzie paragrafowym, zrealizowane 

w Policji w latach 2008-2009 w ramach przedsięwzięcia 

„Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń 

funkcjonariuszy” 

  2008 r. 2009 r. 

§§ Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

4050 uposażenia żołnierzy zawodowych 
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 

23 580 317 23 171 295,81 9 296 974 9 296 781,87

4060 pozostałe należności żołnierzy 
zawodowych i nadterminowych 
oraz funkcjonariuszy 

1 364 298 1 349 682,26 2 768 460 2 067 159,28

w tym      

nagrody 571 540 571 540,00 1 665 394 1 663 754,00

4070 dodatkowe uposażenie roczne 
dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody 
roczne dla funkcjonariuszy 

40 715 40 711,11 20 471 18 588,22

4080 uposażenia i świadczenia pieniężne 
wypłacane przez okres roku żołnierzom 
i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 

694 979 356 278,74 397 578 187 271,61

ro
zd

zi
ał

 7
54

02
 

K
om

en
da

 G
łó

w
n

a 
P

ol
ic

ji
 

Razem  25 680 309 24 917 967,92 12 483 483 11 569 800,98

4050 uposażenia żołnierzy zawodowych 
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 

5 828 549 5 797 342,55 2 363 192 2 363 191,12

4060 pozostałe należności żołnierzy 
zawodowych i nadterminowych 
oraz funkcjonariuszy 

192 878 180 900,11 458 782 456 873,72

w tym      

nagrody   244 660 244 660,00

4070 dodatkowe uposażenie roczne 
dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody 
roczne dla funkcjonariuszy 

14 290 8 439,31 20 630 17 649,80

4080 uposażenia i świadczenia pieniężne 
wypłacane przez okres roku żołnierzom 
i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 

103 529 94 399,14 131 054 131 053,01

ro
zd
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ał

 7
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Razem  6 139 246 6 081 081,11 2 973 658 2 968 767,65

4050 uposażenia żołnierzy zawodowych 
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 

119 709 559 118 996 430,48 59 732 877 59 732 874,75

4060 pozostałe należności żołnierzy 
zawodowych i nadterminowych 
oraz funkcjonariuszy 

5 385 973 4 750 007,71 8 445 841 8 402 132,65

w tym      
nagrody   5 850 589 5 850 587,00

4070 dodatkowe uposażenie roczne 
dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody 
roczne dla funkcjonariuszy 

235 453 219 232,32 176 078 173 341,09

4080 uposażenia i świadczenia pieniężne 
wypłacane przez okres roku żołnierzom 
i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 

2 478 562 2 447 699,76 1 228 140 1 219 894,72

ro
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ał
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54
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Razem  127 809 547 126 413 370,27 69 582 936 69 528 243,21
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4050 uposażenia żołnierzy zawodowych 
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 

402 544 799 400 578 258,23 225 199 474 225 199 453,99

4060 pozostałe należności żołnierzy 
zawodowych i nadterminowych oraz 
funkcjonariuszy 

13 900 556 13 253 172,50 30 825 914 30 554 775,96

w tym      

nagrody   21 340 585 21 340 569,00

4070 dodatkowe uposażenie roczne 
dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody 
roczne dla funkcjonariuszy 

697 499 660 058,67 599 696 591 443,80

4080 uposażenia i świadczenia pieniężne 
wypłacane przez okres roku żołnierzom 
i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 

5 352 044 5 279 115,48 3 735 839 3 727 452,21

ro
zd

zi
ał

 7
54

05
 

K
om

en
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w
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P
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Razem  422 494 898 419 770 604,88 260 360 923 260 073 125,96

2520 dotacja podmiotowa z budżetu 
dla uczelni wyższej 

2 232 000 2 232 000,00    

80
30

3 

Razem  2 232 000 2 232 000,00    

2520 dotacja podmiotowa z budżetu 
dla uczelni wyższej 

2 232 000 2 232 000,00    

4050 uposażenia żołnierzy zawodowych 
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 

551 663 224 548 543 327,07 296 592 517 296 592 301,73

4060 pozostałe należności żołnierzy 
zawodowych i nadterminowych 
oraz funkcjonariuszy 

20 843 705 19 533 762,58 42 498 997 41 480 941,61

w tym      

nagrody 571 540 571 540,00 29 101 228 29 099 570,00

4070 dodatkowe uposażenie roczne 
dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody 
roczne dla funkcjonariuszy 

987 957 928 441,41 816 875 801 022,91

4080 uposażenia i świadczenia pieniężne 
wypłacane przez okres roku żołnierzom 
i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 

8 629 114 8 177 493,12 5 492 611 5 265 671,55

O
gó
łe

m
  

Razem  584 356 000 579 415 024,18 345 401 000* 344 139 937,80

* Kwota nie obejmuje dotacji dla Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie w wysokości 1.316.000 zł. 
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5.4. Zestawienie zmian w Programie dokonanych uchwałami 

Rady Ministrów w latach 2008-2010 r. (I półrocze) 

 

 

Ustawa o 
ustanowieniu 

Programu 
modernizacji 
– rok 2007 

Ustawa o 
ustanowieniu 

Programu 
modernizacji 
– rok 2008 

Ustawa o 
ustanowieniu 

Programu 
modernizacji 
– rok 2009 

Ustawa o 
ustanowieniu 

Programu 
modernizacji 
– rok 2010 

Ustawa o 
ustanowieniu 

Programu 
modernizacji 
– rok 2011 

Zmiany 
kwot w 
czasie 

realizacji 
Programu 

Zmiany 
w % 

Plan 119.846 340.531 337.121 125.024 0 922.522  

Zmiany 0 -81.235 -8.029 -23.392 0 -112.656 -12,2 
Zakup i wymiana 

sprzętu 
transportowego 

Plan  po 
zmianach 119.846 259.296 329.092 101.632 0 809.866  

Plan 8.090 25.955 25.955 18.400 0 78.400  

Zmiany 500 -2.470 -18.118 -2.136 0 -22.224 -28,3 Zakup uzbrojenia 

Plan  po 
zmianach 8.590 23.485 7.837 16.264 0 56.176  

Plan 51.986 166.793 166.770 54.046 0 439.595  

Zmiany -50.755 -57.110 -81.444 12.570 0 -176.739 -40,2 
Zakup sprzętu 
i wyposażenia 
specjalnego 

Plan  po 
zmianach 1.231 109.683 85.326 66.616 0 262.856  

Plan 67.629 216.985 216.986 85.382 69.455 656.437  

Zmiany 41.013 -65.189 -154.837 -5.500 0 -184.513 -28,1 

Zakup i wymiana 
sprzętu oraz 
systemów 

teleinformatycznych Plan  po 
zmianach 108.642 151.796 62.149 79.882 69.455 471.924  

Plan 190.154 534.137 514.324 49.680 0 1.288.295  

Zmiany 100.007 94.521 -34.244 21.623 0 181.907 14,1 

Budowa nowych 
i modernizacja 
użytkowanych 

obiektów Plan  po 
zmianach 290.161 628.658 480.080 71.303 0 1.470.202  

Plan 0 177.114 162.886 20.000 0 360.000  

Zmiany 0 -147.213 -132.951 0 0 -280.164 -77,8 

Zakup 
i modernizacja 

urządzeń 
zabezpieczenia 

techniczno-
obronnego 

Plan  po 
zmianach 0 29.901 29.935 20.000 0 79.836  

Plan 285.040 304.042 323.045 0 0 912.127  

Zmiany 0 280.314 23.672 0 0 303.986 33,3 

Wzmocnienie 
motywacyjnego 

systemu uposażeń 
funkcjonariuszy Plan  po 

zmianach 285.040 584.356 346.717 0 0 1.216.113  

Plan 146.300 51.160 25.580 0 0 223.040  

Zmiany -90.765 -21.618 -16.036 0 0 -128.419 -57,6 

Zastąpienie 
funkcjonariuszy 
pracownikami 

cywilnymi Plan  po 
zmianach 55.535 29.542 9.544 0 0 94.621  
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5.5. Wykaz podmiotów objętych kontrolą oraz jednostek 

organizacyjnych NIK, które przeprowadziły kontrolę 

 

L.p. Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

Komenda Główna Policji 

Komenda Stołeczna Policji 

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI 

1 
Departament Obrony Narodowej 
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII 

Komenda Wojewódzka Policji 
w Białymstoku 2 Delegatura NIK w Białymstoku 
Komenda Miejska Policji w Białymstoku 

Komenda Wojewódzka Policji 
w Katowicach 

Komenda Miejska Policji w Katowicach 
3 Delegatura NIK w Katowicach 

Komenda Miejska Policji w Gliwicach 

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu 

Komenda Miejska Policji w Kędzierzynie-
Koźlu 

4 Delegatura NIK w Opolu 

Komenda Powiatowa Policji w Prudniku 

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II 
5 Delegatura NIK w Warszawie Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego 
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5.6. Wykaz osób zajmujących kierownicze stanowiska, 

odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność 

w badanym okresie 

 

Lp. Nazwa stanowiska Imię i Nazwisko 
Okres zajmowania 
stanowiska 

gen. insp. Andrzej Matejuk 
06.03.2008 – do dnia 
zakończenia kontroli 1 Komendant Główny Policji 

nadinsp. Tadeusz Budzik 13.08.2007 – 05.03.2008 

nadinsp. Andrzej Trela 
01.03.2009 – do dnia 
zakończenia kontroli 

2 

Zastępca Komendanta Głównego Policji 

(nadzorujący Biuro Finansów KGP, 
Biuro Logistyki Policji KGP, Biuro 
Łączności i Informatyki KGP) nadinsp. Henryk Tusiński 03.12.2007 – 27.02.2009 

mł. insp. Radosław 
Chinalski 

01.12.2009 – do dnia 
zakończenia kontroli 

mł. insp. Lech Świdurski 08.09.2008 – 30.11.2009 
3 

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki 
KGP 

kom. Andrzej Machnacz 01.01.2008 – 07.09.2008 

podinsp. Piotr Kucia 

28.08.2009 – do dnia 
zakończenia kontroli 

(od 28.08.2009 do 
31.10.2000 – p.o. 
Dyrektora) 

4 

 Dyrektor Biura Logistyki KGP 

mł. insp. Tadeusz 
Kowalczyk 

01.01.2008 – 27.08.2009 

5 Dyrektor Biura Finansów KGP Eliza Wójcik w okresie kontroli 
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5.7. Wykaz aktów prawnych dot. kontrolowanej 

działalności 

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-
2011” (Dz.U. Nr 35, poz. 213 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 
1223 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 ze zm.). 
6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 ze zm.).  
7. Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów 

przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, 
poz. 1700 ze zm.). 

8. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, 
poz. 679 ze zm.). 

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze 
zm.). 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności 
kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz. U. Nr 12, poz. 
75). 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotności 
kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz. U. Nr 236, poz. 
1623). 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831). 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 
2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów 
przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu (Dz. U. Nr 188, 
poz. 1351 ze zm). 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni 
i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, 
poz. 1625 ze zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 
2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 139 ze zm.). 

16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
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samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. 
U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.). 

17. Zarządzenie Nr 118 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie 
norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów 
w sprzęt transportowy (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 42 ze zm.). 

18. Zarządzenia Nr 1171 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz 
policjantów w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych 
zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 19, poz. 110). 

19. Zarządzenie Nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie 
określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji 
i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. 
KGP Nr 11, poz. 70 ze zm.). 

20. Decyzja Nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie 
gospodarki uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji (Dz. Urz. KGP 
Nr 13, poz. 85). 
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5.8. Wykaz organów, którym przekazano informację 

o wynikach kontroli 

 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 

5. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP 

6. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP 

7. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

8. Minister Sprawiedliwości 

9.  Komendant Główny Policji 

10. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

11. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 

 


