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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/006  Finansowanie straży miejskich. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Administracji Publicznej 

Kontrolerzy Wojciech Winkiel, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 94286 
z dnia 11 sierpnia 2015 r. oraz nr 96818 z dnia 12 października 2015 r. 

Małgorzata Bielecka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 96806 
z dnia 24 sierpnia 2015 r. 

[dowód: akta kontroli str. 1-4, 1050] 

Jednostka 
kontrolowana 

Straż Miejska w Olsztynie, Al. J. Piłsudskiego 11/17, 10-959 Olsztyn (dalej: straż miejska, 
Straż). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Lipiński, Komendant Straży Miejskiej (dalej: Komendant) od dnia 16 czerwca 2014 r. 
Wcześniej od 25 października 2004 r. Komendantem Straży był Józef Kłosek. 

[dowód: akta kontroli str. 5-6] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 efektywność realizowanych przez Straż Miejską 
w Olsztynie zadań w okresie od 2012 do 2014 roku 2. 
 
Straż realizowała zadania ustawowe (określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o strażach gminnych3 - dalej ustawa o strażach gminnych) oraz wynikające z prawa 
miejscowego4. Zadania te były ujmowane w rocznych Plany Pracy. Podejmowane czynności 
skoncentrowano na osiągnięciu celu nadrzędnego, tj. poprawie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego oraz ograniczeniu przestępczości w Mieście Olsztyn. W tym celu dostosowano 
strukturę organizacyjną do obszaru działania, wprowadzono całodobową służbę patrolową, 
do której skierowano wykwalifikowaną i odpowiednio wyposażoną kadrę strażników. 
Podejmowano skuteczne interwencje w sprawach istotnych dla mieszkańców Olsztyna, 
zgłoszonych do Straży. Bez zbędnej zwłoki prowadzono czynności wyjaśniające. Zadbano 
o kształtowanie pozytywnego wizerunku strażników wśród mieszkańców. Podejmowano 
również działania mające na celu rozpoznanie lokalnych potrzeb mieszkańców oraz 
realizowano różne programy profilaktyczne. 

W Straży racjonalnie gospodarowano środkami przeznaczonymi na ustawową i statutową 
działalność. Z środków tych finansowano głównie koszty utrzymania średniorocznie 80 

                                                           
1  Najwyższa Izba Kontroli (dalej NIK) stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. 
2 Okres objęty kontrolą obejmował również działania wcześniejsze i późniejsze związane z przedmiotowym 

zakresem kontroli. 
3  Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 ze zm. 
4  M.in.: Uchwała Nr XXXIII/602/13 Rady Miasta Olsztyn z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia  

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn; Uchwała Nr  LVII/755/06 Rady Miasta 
Olsztyn z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego pod wiatami 
przystanków autobusowych na terenie miasta Olsztyn; Uchwała Nr XIX/218/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 
28 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia strefy wolnej od dymu tytoniowego obszaru obejmującego teren 
olsztyńskich cmentarzy; Uchwała Nr  XLIX/562/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 sierpnia 2009 roku 
w sprawie ustalenia strefy wolnej od dymu tytoniowego obszaru obejmującego teren olsztyńskich kąpielisk 
zorganizowanych; Uchwała Nr LXIX/879/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 października 2006 roku w sprawie 
przepisów porządkowych obowiązujących w zakresie prowadzenia działalności handlowej na terenie miasta 
Olsztyn.  

Ocena ogólna 
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etatów strażników, a dokonywanie pozostałych wydatków, zbadanych na wybranej próbie, 
poprzedzone było konkurencyjnym trybem wyboru wykonawców.  

Ponadto, Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że Straż stosowała w swojej działalności 
rozwiązania, które można uznać za dobre praktyki. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zakres realizacji przez straż miejską zadań ustawowych oraz 
wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 
a także realizacja dyspozycji organów jednostki samorządu 
terytorialnego kierowanych w związku z pełnionym nadzorem 

1.1 Straż jest jednostką organizacyjną Miasta Olsztyn działającą w formie jednostki 
budżetowej. W okresie objętym kontrolą jednostka ta funkcjonowała w oparciu o uchwałę 
Rady Miasta Olsztyn5 w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej Miasta Olsztyn 
i Gminy Dywity. 

Zadania Straży zostały określone w Statucie Straży Miejskiej w Olsztynie6 i odpowiadały 
zadaniom określonym w art. 11 ustawy o strażach gminnych. Szczegółowy zakres zadań, 
ze wskazaniem komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich realizację oraz zasady 
współpracy z innymi podmiotami zostały określone w Regulaminach organizacyjnych 
wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Olsztyn7 (dalej Regulamin organizacyjny), a także 
w innych dokumentach, takich jak: Porozumienie z Wójtem Gminy Dywity8, Porozumienia 
z Policją9, programach określanych przy współudziale Miasta dotyczących bezpieczeństwa 
miasta10. 

[dowód: akta kontroli str. 62-64, 985, 1055-1074]  

Cele działania Straży były określane w corocznie opracowywanych przez Straż Planach 
Pracy, zatwierdzanych przez Prezydenta Miasta Olsztyna. W planach tych zawarto cele 
nadrzędne, strategiczne i funkcjonalne, które zostały zdefiniowane w taki sam sposób 
w poszczególnych latach objętych kontrolą. I tak, celem nadrzędnym Straży była poprawa 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, celami strategicznymi i przyporządkowanymi do 
nich celami funkcjonalnymi były: 

 faktyczna poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku; 

 poprawa efektywności zapobiegania i zwalczania przestępczości, 

 skuteczne zwalczanie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 

 poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

 skuteczne zwalczanie wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 

 poprawa stanu utrzymania czystości i porządku w gminie, 

 wprowadzenie skutecznych działań w kontroli przestrzegania ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości, 

 wprowadzenie skutecznych mechanizmów w postepowaniu strażników na skutek 
wystąpienia katastrof, poważnych wypadków, klęsk (…), 

 zwiększenie efektywności działania Straży przez usprawnienie zarzadzania zasobami 
i informacją; 

 wdrożenie czytelnych zasad rozwoju i awansu zawodowego, 

 odpowiedni dobór pracowników, 

 sprawne zaspakajanie zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych pracowników, 

                                                           
5  Nr LIII/610/09 z dnia 25 listopada 2009 r. 
6 Statut ten stanowił załącznik do uchwały nr LVII/649/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 stycznia 2010 r. 
7 Nr LVII/650/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. oraz nr XXXIV/617/13 z dnia 27 marca 2013 r.  
8 Dotyczące utworzenia wspólnej Straży, z dnia 30 grudnia 2009 r., zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta 

Olsztyn, a Wójtem Gminy Dywity. 
9 Porozumienie o współpracy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie ze Strażą Miejską w Olsztynie z dnia 14 maja 

2001 r. oraz porozumienie o uruchomieniu systemu monitoringu z dnia 12 lipca 2006 r.  
10 Uchwała Nr XXI/346/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Miejskiego programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – Bezpieczny 
Olsztyn (dalej Bezpieczny Olsztyn); programy pomocnicze: Bezpieczna Woda, Bezpieczny Lód, TAXI OKO, 
Ochrona, Bezdomni. 
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 wdrożenie efektywnych metod zarzadzania Strażą, 

 wdrożenie elastycznego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, 

 zapewnienie wspomagania informatycznego, 

 racjonalizacja wykorzystania środków finansowych i zasobów rzeczowych, 

 poprawa wizerunku Straży w społeczeństwie i wzrost zaufania społecznego; 

 zwalczanie nieprawidłowości w zachowaniu strażników, 

 rozwijanie współpracy m. in. z Policją i Radami osiedli. 
Przy każdym z ww. celów funkcjonalnych wskazano różne sposoby ich osiągnięcia. Były to 
np.: zwiększenie patroli Straży, skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie, zwiększenie 
zatrzymań na gorącym uczynku sprawców wykroczeń i przestępstw, kontrola prędkości 
pojazdów przy użyciu fotoradarów, przekazywanie wiedzy o strażniku w środowisku 
lokalnym, stałe monitorowanie miejsc przebywania osób bezdomnych. 

 [dowód: akta kontroli str. 985, 1075-1079]  

1.2. W Planach Pracy oraz innych opracowanych dokumentach, w tym w Instrukcji 
w sprawie form i metod wykonywanych zadań przez strażników pełniących służbę 
patrolową, służbę dyżurną tj. Dyżurnego Straży Miejskiej, Dyżurnego Miasta, Operatora 
Monitoringu oraz postępowania mandatowego i ewidencji grzywien za wykroczenia11 nie 
określono mierników do monitorowania stopnia realizacji celów Straży.  

[dowód: akta kontroli str. 131-145, 492-504, 515-582, 985, 986-990]  

1.3 W okresie objętym kontrolą nie sporządzano dokumentów potwierdzających dokonaną 
analizę ryzyka nieosiągnięcia zaplanowanych celów i zadań Straży. 

[dowód: akta kontroli str. 936-938, 986-990] 

1.4 W okresie objętym kontrolą Straż realizowała zadania określone w art. 11 ust. 1 ustawy 
o strażach gminnych. Oprócz zadań wynikających z tej ustawy Straż wykonywała zadania 
wynikające z podpisanych porozumień i programów, tworzonych przy współudziale Urzędu 
Miasta. Powyższe zadania Straż realizowała na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz 
z inicjatywy własnej. 

Wskazywane przez Prezydenta Miasta Olsztyn zadania priorytetowe do realizacji przez 
Straż znalazły odzwierciedlenie w corocznych Planach Pracy określających cele nadrzędne 
i strategiczne. Zadania te dotyczyły głównie wykroczeń uciążliwych społecznie: spożywania 
alkoholu w miejscach publicznych, zaśmiecania, niszczenia roślinności, żebractwa, 
bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów wodnych.  

Analiza rocznych sprawozdań z funkcjonowania Straży wykazała, że podejmowane przez 
strażników działania skoncentrowano na problemach istotnych dla mieszkańców Olsztyna. 
Struktura podejmowanych interwencji w latach 2012-2014 wynikała ze zgłoszeń 
mieszkańców i nie ulegała w tym czasie istotnym zmianom.  

W latach 2012, 2013 i 2014 r. w Straży przyjęto odpowiednio: 13 741, 12 111 i 12 902 
zgłoszeń od mieszkańców Olsztyna oraz podjęto odpowiednio: 26 014, 23 776 i 23 369, 
interwencji. Liczba podjętych interwencji w kolejnych latach wykazywała tendencję 
spadkową, odpowiednio o 10,2% i o 1,7%. 

Według ewidencji wyników działań Straży wymaganej przepisami rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu 
i sposobu prowadzeni przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz 
wyników działań straży12 struktura wyników działalności Straży przedstawiała się 
następująco: 

 50,4% spraw dotyczyło wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi 
w komunikacji; 

 14,5% spraw dotyczyło wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego; 

 10,9% spraw dotyczyło wykroczeń zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

                                                           
11 Wprowadzona Zarządzeniem nr 14 Komendanta Straży Miejskiej w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 r. 
12 Dz. U. z 2013 r., poz. 639 ze zm. 
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 8,7% spraw dotyczyło wykroczeń zawartych w aktach prawa miejscowego (przepisy 
porządkowe); 

 4,0% spraw dotyczyło wykroczeń zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach; 

 3,3% spraw dotyczyło wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej. 

Ponadto w latach 2012, 2013 i 2014 strażnicy udzielili odpowiednio 16, 31 i 56 osobom 
poszkodowanym pierwszej pomocy medycznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu 
ratowniczego. 

Działania Straży obejmowały swym zasięgiem istotne dla społeczności lokalnej aspekty 
ochrony porządku publicznego oraz obejmowały swym zakresem inne aspekty ochrony. 

[dowód: akta kontroli str. 492- 504, 515-573, 985, 1029-1036] 

W strukturze rodzajowej interwencji zbliżony odsetek stanowiły interwencje zakończone 
wystawieniem przez strażników mandatu karnego średnio 44,5%13 oraz interwencje 
zakończone zastosowaniem środka oddziaływania wychowawczego tzw. pouczeń – średnio 
44,0%14. Interwencje zakończone skierowaniem przez Straż wniosku do sądu stanowiły 
średnio 1,4%15. Natomiast średnio 10,1%16 spraw przekazano innym organom.  

W okresie objętym badaniem Straż stopniowo odstępowała od stosowania oddziaływań 
restrykcyjnych (udział interwencji zakończonych mandatami malał), na rzecz pouczeń 
mających walor edukacyjny. 

W latach 2012, 2013 i 2014 olsztyńscy strażnicy w trakcie pełnienia służby patrolowej 
zatrzymali „na gorącym uczynku” odpowiednio: 72, 68 i 61 sprawców oraz ujawnili 
odpowiednio: 15, 31 i 33 przestępstwa.  

W Straży w latach 2012, 2013 i 2014 nie prowadzono ewidencji czasu pracy w podziale na 
działania straży objęte ewidencją17 i pozostałe. Na potrzeby kontroli oszacowano ten czas 
i z szacunków tych wynika, że czas pracy przeznaczony na realizację działań straży 
objętych ewidencją wynosił: 

 odpowiednio: 38,8%; 37,8% i 35,9% pracochłonności działań straży miejskiej 
(wykazanych w tabeli: Ewidencja wyników działań straży); 

 odpowiednio: 19,1%, 15,3% i 14,2%. pracochłonności działań straży miejskiej 
(wykazanych w tabeli Pozostałe wyniki działania). 

Czas wykorzystywany na działania, których wyniki nie są ujmowane w ewidencji, o której 
mowa wyżej wynosił odpowiednio: 34,6%;36,0% i 38,7%. 

[dowód: akta kontroli str. 583-593, 1017-1040] 

W latach 2012-2014, według wyjaśnień Komendanta, Straż realizowała zadania spoza 
katalogu zadań ustawowych, które dotyczyły: 

 realizacji zadań Dyżurnego Miasta i Powiatu (5 strażników); 

 realizacji zadań bezpieczeństwa na wodzie (2 strażników); 

 odławiania dzików i innych zwierząt dziko żyjących, które wchodzą na tereny 
zurbanizowane, niszczą uprawy, stwarzają zagrożenie dla mieszkańców Olsztyna;  

 udziału w akcjach charytatywnych: Banku Żywności, Świąteczna Paczka, Telewizji Polskiej; 

 przewożenia więźniów z aresztu śledczego do pracy w schronisku dla zwierząt; 

 prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych w szkołach, przedszkolach, 
domach pomocy społecznej oraz festynach poświęconych bezpieczeństwu;  

 transportu i asysty dla pracowników GOPS18 Dywity podczas kontroli domowych; 

                                                           
13 Odpowiednio: 47,6%; 43,7% i 42,1%. 
14 Odpowiednio: 43,4%; 43,7% i 45,0%. 
15 Odpowiednio: 1,1%; 1,6% i 1,4%. 
16 Odpowiednio: 7,9%; 11,0% i 11,5%. 
17 O której mowa w rozporządzeniu z dnia 12 listopada 2009 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

wykazywane w części III załącznika do rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie 
zakresu i sposobu prowadzenie przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników 
działań (Dz. U. z 2013 r. poz. 639 ze zm.). 

18 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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 pełnienia przez strażników funkcji reprezentacyjnych podczas świąt i uroczystości 
państwowych. 

 [dowód: akta kontroli str. 93-118, 985] 

1.5 W latach 2012-2014 obowiązywały porozumienia o współpracy pomiędzy Komendą 
Miejską Policji (dalej KMP) i Strażą19, które miały na celu stworzenie optymalnych warunków 
dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta poprzez 
optymalne wykorzystanie sił i środków obu formacji. W porozumieniach tych Straż 
zobowiązała się wykonywania czynności, o których mowa w ustawie o strażach gminnych 
oraz do podtrzymywania stałej współpracy z Policją. 

Na podstawie sprawozdań sporządzonych i przekazanych Komendantowi Wojewódzkiemu 
Policji w Olsztynie na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej 
(miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy20 za lata 2012, 
2013 i 2014 ustalono, iż Straż współpracowała z Policją m.in. poprzez: 

 obsługę monitoringu miejskiego KMP (730 wspólnych służb); 

 wspólne patrole (m.in. z dzielnicowymi KMP, z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP, 
z Wydziałem Prewencji KMP, odpowiednio 1 021, 946 i 1 915 wspólnych patroli); 

 szkolenia; 

 akcje prewencyjne (kontrole obiektów, kontrole porządkowe, przewożenie osób do izby 
wytrzeźwień lub do miejsca zamieszkania, konwoje i doprowadzenia, kontrole bagaży, 
kontrole miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, kontrole pojazdów i rowerów 
oraz rozmowy profilaktyczne). 

W badanym okresie Straż współpracowała również z innymi organami w zakresie ochrony 
porządku publicznego, m.in. z: 

 Zarządem Dróg Zieleni i Transportu – wspólne patrole na terenie olsztyńskich lasów 
(odpowiednio:140; 236 i 232); 

 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – asysty przy wykonywaniu obowiązków 
pracownika socjalnego (121, 25 i 79); 

 Wydziałami Urzędu Miasta w tym Wydziałem Komunikacji (504, 456 i 251) – służby 
w kasach Urzędu Miasta wydziału Komunikacji; 

 ze schroniskiem dla zwierząt – udzielanie asyst przy przewozie aresztantów do pracy 
w schronisku (0, 502 i 506); 

 Urzędem Miasta – asysty, w tym honorowe (253, 332 i 284). 

[dowód: akta kontroli str. 62-64, 66-67, 68-92, 93-97, 985, 1070-1071] 

1.6. W okresie objętym kontrolą wszystkie realizowane przez Straż zadania zostały 
uwzględnione w przyjętym systemie organizacji Straży i przypisane poszczególnym 
komórkom organizacyjnym oraz poszczególnym pracownikom. Dodatkowo Regulamin 
organizacyjny określał strukturę Straży z uwzględnieniem podziału terytorialnego miasta 
Olsztyn i Gminy Dywity oraz wykonywanych zadań.  

Analiza akt osobowych 75 pracowników wykazała, iż we wszystkich przypadkach 
pracownicy stosownie do zajmowanego stanowiska posiadali określone zakresy czynności, 
które obejmowały podstawowe zadania i obowiązki. Każdy z zakresów czynności zawierał 
obowiązek realizowania zadań i obowiązków nałożonych ustawą o strażach gminnych. 

[dowód: akta kontroli str. 583-585, 985] 

1.7. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie poinformował m.in., że dzięki 
skutecznie podejmowanym przez Straż działaniom w obszarze zapewnienia porządku 
publicznego, funkcjonariusze Policji mają możliwość skupienia większej uwagi na kwestiach 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców oraz podejmowaniem 
interwencji. Funkcjonowanie Straży wpływa również pozytywnie na skrócenie czasu reakcji 
służb na zgłoszenia obywateli. Dzięki odpowiedniej współpracy, wymianie informacji jak 
również koordynacji działań, Straż jest dla Policji podmiotem wspierającym 

                                                           
19 Patrz przypis nr 9. 
20 Dz. U. Nr 220, poz. 1732 
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i współpracującym w realizacji przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców i nie dochodzi do dublowania się działań.  

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie poinformował m.in., że organizowanie 
wspólnych przedsięwzięć, współdziałanie w ramach łączenia służb i patroli, wymiana 
informacji i ich wykorzystywanie jest bardzo istotne dla organizacji pracy Policji. Potencjał 
Straży Miejskiej był angażowany do zabezpieczenia wszystkich większych imprez 
masowych. Ponadto Strażnicy Miejscy byli angażowani do wspólnego zabezpieczania 
zgromadzeń publicznych. Współpraca KMP w Olsztynie ze Strażą nie ograniczała się 
jedynie do realizacji wspólnych służb i zabezpieczeń imprez, lecz dotyczyła głównie 
realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Bezpieczny Olsztyn i funkcjonujących 
w jego ramach programów pomocniczych21, a także współdziałaniu w działaniach kontrolno-
profilaktycznych oraz akcjach prewencyjnych (m.in. Bezpieczna droga do szkoły, Akcja 
Znicz , Bezpieczne osiedle Bezpieczne Miasto, Akcja Wagarowicz). 

 [dowód: akta kontroli str. 62-67, 68-92] 

1.8. Prezydent Olsztyna sprawował nadzór nad działalnością Straży poprzez: 

 uzgadnianie i akceptację Planów Działania; 

 uzgadnianie i akceptację sprawozdań z działalności Straży (sprawozdania 

przedstawiano i przyjmowano na sesji Rady Miasta22); 

 opiniowanie propozycji zmian kadrowych i organizacyjnych oraz akceptację zmian 
dokonywanych w budżecie Straży przez upoważnionego Dyrektora WZKiOL23; 

 przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Straży, przez właściwe komórki 
organizacyjne Urzędu. 

[dowód: akta kontroli str. 7-11] 

Prezydent Olsztyna podał m.in., że na spotkaniach bezpośrednich z Komendantem 
wskazywane były zadania priorytetowe do realizacji przez Straż, które dotyczyły głównie 
wykroczeń uciążliwych społecznie np. spożywania alkoholu, zaśmiecania, niszczenia 
roślinności i urządzeń użyteczności publicznej, żebractwa, zakłócania spokoju i porządku 
publicznego. Biorąc pod uwagę położenie Olsztyna, w okresie letnim wskazywał na 
bezpieczeństwo osób korzystających z akwenów wodnych.  

Zadania te były zbieżne z wnioskami radnych zgłaszanych podczas posiedzeń Komisji 
Prawa i Samorządności.  

Zastępca Komendanta w wyjaśnieniach podał m.in., że dodatkowo w każdy poniedziałek na 
odprawie służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (Policja, Straż Pożarna, Straż 
Miejska, Sanepid, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zarząd Dróg Zieleni 
i Transportu, Wydział Zarządzania Kryzysowego) Prezydent zlecał zadania doraźne, które 
wynikały z bieżącej sytuacji i aktualnych potrzeb. Realizację zleconych zadań Komendant 
referował na następnej odprawie służb. Dodatkowo, w razie wystąpienia nagłych lub 
nadzwyczajnych zdarzeń, Komendantowi zlecane były też zadania bez względu na porę dnia 
i nocy. 

 [dowód: akta kontroli str. 7-15, 16-61, 93-97] 

1.9. W badanym okresie kontrolę merytoryczną nad Strażą sprawował Komendant 
Wojewódzki Policji w Olsztynie. W Straży została przeprowadzona przez Komendę 
Wojewódzką Policji w Olsztynie z upoważnienia Wojewody jedna kontrola (na podstawie art. 
9a ustawy o strażach gminnych) w zakresie zgodności działania Straży Miejskiej 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

Poza działaniami opisanymi w pkt 1.8 niniejszego wystąpienia, w latach 2012-2014 służby 
Prezydenta Miasta Olsztyn nie kontrolowały działalności Straży jak również nie formułowano 
wniosków i zaleceń w wynikających z bieżącego nadzoru. 

 [dowód: akta kontroli str. 7-11, 12-15] 

                                                           
21 Patrz przypis nr 10.  
22 Sprawozdanie za 2012 r. przedstawione na posiedzeniu Rady Miasta nr XXXVI/13 – protokół z sesji RM z dnia 

24 kwietnia 2013 r.; sprawozdanie za 2013 r. przedstawione na posiedzeniu Rady Miasta nr LI/14 – protokół 
z sesji RM z dnia 26 marca 2014 r.; sprawozdanie za 2014 r. przedstawione na posiedzeniu Rady Miasta 
nr VII/15 – protokół z sesji RM z dnia 25 marca 2015 r. 

23 Wydział Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. 



 

8 

NIK zwraca uwagę, iż w myśl standardów kontroli zarządczej24 (dalej Standardy), cele 
i zadania jednostki sektora finansów publicznych należy określać jasno i co najmniej 
w rocznej perspektywie, a ich wykonanie należy monitorować za pomocą wyznaczonych 
mierników (standardy nr 6-9). Zalecono również przeprowadzanie oceny realizacji celów 
i zadań uwzględniając kryterium oszczędności, efektywności i skuteczności (standard nr 6) 
oraz wskazano na konieczność dokonywania, nie rzadziej niż raz w roku, identyfikacji 
ryzyka w odniesieniu do celów i zadań, przy czym częstotliwość takiej oceny powinna być 
zwiększona w przypadku istotnej zmiany warunków funkcjonowania jednostki (standard 
nr 7). Zidentyfikowane ryzyka należy poddawać analizie mającej na celu określenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków przy 
jednoczesnym określeniu akceptowanego poziomu ryzyka. W stosunku do każdego 
istotnego ryzyka zaleca się określenie rodzaju reakcji na nie (tolerowanie, przeniesienie, 
wycofanie się, działanie) oraz wskazanie działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia 
danego ryzyka do akceptowanego poziomu. 

W latach 2012-2014 w Straży nie określono ww. mierników i nie sporządzano dokumentów 
potwierdzających dokonaną analizę ryzyka nieosiągnięcia zaplanowanych celów i zadań 
Straży. 

Komendant wyjaśnił, że w dokumentach wewnętrznych25 zawarto mierniki liczbowe, w celu 
możliwości określenia poziomu realizacji określonych celów i zadań. Monitorowanie 
powyższego dokonuje się poprzez analizę comiesięcznych, półrocznych i rocznych 
sprawozdań, przedkładanych Komendantowi Straży Miejskiej przez kierowników komórek 
organizacyjnych i stanowiska samodzielne oraz bieżącą analizę informacji zawartych 
w systemie DART.  

Ponadto wyjaśnił m.in., że wartość mierników w tym przypadku może mieć postać konkretnej 
liczby lub mieć postać „zerojedynkową” (tak, nie, wykonano, nie wykonano). Jednocześnie 
poinformował, że nie ma delegacji prawnych które obligowałyby Straż do obowiązkowego 
wprowadzania konkretnych mierników. 

Odnośnie analizy ryzyka wskazał m.in., iż analiz dokonywali na bieżąco naczelnicy wydziałów, 
którzy mieli stały dostęp do wszystkich aplikacji systemu DART. Dane z tego systemu były 
wykorzystywane do identyfikacji miejsc szczególnie zagrożonych w celu podjęcia działań 
zapobiegawczych i wyznaczania zadań podczas dyslokacji służby patrolowej. Powyższych 
analiz nie rejestrowano w formie papierowej, ponieważ było to archiwizowane w systemie 
DART oraz omawiane na odprawach służbowych z kadrą kierowniczą. Dodatkowo 
analizowano comiesięczne sprawozdania naczelników wydziałów i stanowisk samodzielnych 
w celu zidentyfikowania ryzyk i oceny prawidłowości rozmieszczenia sił i środków oraz ich 
efektywności. 

 [dowód: akta kontroli str. 131-145, 492-504, 515-582, 985, 986-990]  
Zdaniem NIK, stosowane w Straży do 2014 r. wskazywanie przy każdym z celów zadań 
sposobów ich osiągnięcia (np.: zwiększenie liczby patroli, skrócenie czasu reakcji na 
zgłoszenie, kontrola prędkości pojazdów przy użyciu fotoradarów) bez wyznaczenia 
wartości docelowych, które należy osiągnąć, nie mogło służyć wskazanemu w Standardach 
bieżącemu pomiarowi (monitorowaniu) tych zadań. NIK uwzględniając niewiążący charakter 
Standardów zwraca uwagę na to, że ich praktyczne stosowanie może mieć pozytywny 
wpływ na zapewnienie realizacji celów i zadań Straży w sposób zgodny z prawem, 
efektywny, oszczędny i terminowy co jest – w myśl art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych26(dalej: ufp) – obowiązkiem Komendanta jako 
kierownika jednostki sektora finansów publicznych. 

NIK zauważa, że w Straży podjęto zbieżne z powyższą uwagą NIK działania. W złożonym 
w 2015 r. wniosku o przystąpienie do Programu Standaryzowania i Certyfikowania straży 

                                                           
24 Standardy określone zostały w komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 

standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84). 
25 Statut Straży, Regulamin Organizacyjny, Plany Pracy, Zarządzenie nr 14 Komendanta. 
26 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności. 
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gminnych (miejskich)27 zdefiniowano w ramach określonych grup mierniki realizacji celów działań 
Straży28 oraz określono prawdopodobieństwa ryzyk w odniesieniu do zadań i ich celów.  

[dowód: akta kontroli str. 93-97, 505-514, 936-938, 956-984] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie fakt, że działania Straży były podejmowane 
w ramach spójnego i przejrzystego zakresu zadań ustawowych i wskazanych przez organy 
jednostki samorządu terytorialnego i nie wykraczały bez potrzeby poza ten zakres. 
Formułując pozytywną ocenę, NIK uwzględnia fakt, że Straż w 2015 roku opracowała 
odpowiednie mierniki stopnia realizacji postawionych celów oraz zidentyfikowała ryzyka 
nieosiągnięcia celów, co powinno w przyszłości pozytywnie wpłynąć na skuteczność 
sprawowanej przez kierownictwo Straży kontroli zarządczej. 

2. Adekwatność organizacji straży miejskiej w odniesieniu do 
realizowanych zadań 

2.1. Straż w latach 2012, 2013 i 2014 obejmowała swoją działalnością obszar 
administracyjny Miasta Olsztyn i Gminy Dywity, który łącznie wynosił 112,48 km2. Średnia 
liczba mieszkańców29 w okresie objętym kontrolą na obsługiwanym obszarze wyniosła 
185 18930.  
2.2. W latach objętych kontrolą wskaźniki, uwzględniające liczbę mieszkańców oraz obszar 
przypadający na jednego strażnika, które określają warunki jego pracy kształtowały się 
następująco: 

 powierzchnia miasta przypadająca na jednego strażnika wyniosła średnio 1,39 km2 i nie 
odbiegała od wskaźnika wzorcowego dla 16 badanych miast31 (dalej: wskaźnik dla 
16 miast), który wyniósł średnio 1,30 km2 oraz od wskaźnika wzorcowego dla grupy 
porównawczej miast32 (dalej wskaźnik dla grupy miast), który wyniósł 1,73; 

 liczba mieszkańców przypadająca na jednego strażnika wyniosła średnio w okresie 
objętym kontrolą 2 30533 (drugi w kolejności wskaźnik dla grupy miast) oraz nie 
odbiegała od wskaźnika dla 16 miast (2 448,5). 

2.3. Wskaźnik liczby interwencji przeliczeniowych34 przypadających na jednego strażnika 
wyniósł średnio 2 32735. Wskaźnik ten jest niższy od wskaźnika dla 16 miast (2 420) o 3,9% 
oraz większy niż wskaźnik dla grupy miast (1 706) o 26,7%. 

[dowód: akta kontroli str.1041-1049] 

                                                           
27 Dobrowolny program, mający na celu podniesienie jakości, rozszerzenie działań na rzecz porządku 

publicznego w ramach ustawowych kompetencji straży gminnych (miejskich) oraz kształtowanie pozytywnego 
wizerunku formacji (Pismo SM.0714.1.239.2015 z dnia 28 lipca 2015 r.). 

28 Ogółem określono 11 mierników (w grupie organizacyjne) dla wyznaczonych celów i zadań. W powyższym 
opracowaniu wskazano na realizacje zadań, wg wymogów standardu i określono szczegółowo mierniki oraz 
ilość punktów możliwych do uzyskania, w tym mierniki dla zadań ustawowych, tj.np. : 
- ujawnianie wykroczeń wynikających z Kodeksu Wykroczeń, ustaw pozakodeksowych, prawa miejscowego 
(nie mniej niż 45%), 
- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (nie więcej niż 55%). 

29 Liczba mieszkańców miasta ustalona na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny 
(roczniki demograficzne dotyczące lat 2012-2013). Dane za rok 2014 zostały ustalone na podstawie okresowych 
regionalnych statystyk oraz informacji prasowych sporządzanych i udostępnianych przez GUS. Dane dotyczące 
liczby mieszkańców gminy Dywity zostały podane przez Wójta Gminy. 

30 Odpowiednio: 185 229; 185 424 i 184 914. 
31 Wskaźnik wzorcowy dla 16 badanych miast wojewódzkich (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, 

Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Kielce, Rzeszów, Olsztyn, Opole, Zielona Góra) - średnia 
arytmetyczna wyliczona na podstawie danych uzyskanych z tych miast; zwany dalej „wskaźnikiem” lub 
„wskaźnikiem wzorcowym”. 

32 Wyselekcjonowana grupa miast wojewódzkich według kryterium liczby ludności (I grupa – Warszawa; II grupa – 
Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań; III grupa - Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok; IV grupa - 
Kielce, Rzeszów, Olsztyn, Opole, Zielona Góra). 

33 W latach 2012, 2013, 2014 odpowiednio: 2 315; 2 318 i 2 283. 
34 Liczona jako iloczyn liczby wyników działań straży objętych ewidencją i wag im przypisanych – liczba 

interwencji przeliczeniowych = waga x liczba wyników działań straży objętych ewidencją (waga na podstawie 
średniej arytmetycznej (dla 16 miast wojewódzkich) szacowanych pracochłonności poszczególnych interwencji 
przypisano wagę 1,0 interwencji o najmniejszej pracochłonności. Wagi dla pozostałych interwencji 
o większych pracochłonnościach zostały obliczone jako iloraz uśrednionego czasu danej interwencji do 
uśrednionego czasu najmniej pracochłonnej interwencji, której przypisano wagę 1,0. 

35 W latach 2012, 2013, 2014 odpowiednio: 2 848; 2 336 i 1 803. 

Ocena cząstkowa 
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2.4. W strukturze organizacyjnej Straży wydzielono: 

 wydziały: Służb Dyżurnych i Monitorowania (główne zadania: przyjmowanie i zlecanie do 
realizacji zgłoszeń interwencyjnych, obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków 
technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych), Patrolowo – Interwencyjny 
(główne zadania: patrolowanie przypisanych rejonów, reagowanie na wszelkie przejawy 
łamania prawa), Dzielnicowych (główne zadania: reagowanie na wszelkie przejawy 
łamania prawa, patrolowanie przypisanych rejonów, dbanie o czystość i porządek 
w swojej dzielnicy oraz utrzymywanie stałej współpracy z radami osiedlowymi i dyrektorami 
szkół); 

 referaty: Finansowo – Księgowy i Dywity;  

 stanowiska samodzielne ds.: kadr, wykroczeń, informatycznych i BIP, obsługi urządzeń 
rejestrujących, ewidencji psów i pouczeń, zakupów, ewidencji pojazdów i prowadzenia 
ewidencji mundurowej. 

Wyżej opisanym komórkom organizacyjnym powierzono realizację zadań wynikających 
z ustawy o strażach gminnych oraz zadań powierzonych do realizacji przez Prezydenta 
Miasta. 

Komendantowi bezpośrednio podlegał Zastępca Komendanta (sprawujący nadzór nad 
wydziałami), Główny Księgowy (sprawujący nadzór nad referatem finansowo-księgowym) oraz 
samodzielne stanowiska. 

Działania Straży były wspierane w latach 2012-2014 przez Wydział Zarządzania Kryzysowego 
i Obrony Ludności (w zakresie m.in. uzgadniania planów pracy, sprawozdań, etatyzacji, 
zakupów itp.) oraz Wydział Finansowy Urzędu Miasta (w wymiarze 1,5 etatu) poprzez obsługę 
finansowo-księgową dot. wystawionych mandatów (w tym egzekucja należności). 

[dowód: akta kontroli str. 985, 1017-1028] 

2.5. Z ustaleń kontroli wynika, że w latach 2012 – 2014 nastąpił nieznaczny wzrost 
zatrudnienia, tj. w 2014 roku o jeden etat w liczbie strażników (z 80 do 81 strażników), 
a w kategorii pracowników administracyjno-biurowych nie nastąpiły zmiany (tj. 7 pracowników 
w każdym roku). Stosunek liczby pracowników na stanowiskach urzędniczych i obsługi do 
liczby strażników w poszczególnych latach przedstawiał się następująco: w 2012 r. i 2013 r. 
jeden pracownik administracyjny obsługiwał 11,4 strażnika, a w 2014 – 11,6. W porównaniu do 
średniego wskaźnika dla 16 miast (6,1) pracownicy administracyjni w Olsztynie obsługiwali 
dwukrotnie więcej strażników oraz o pięciu więcej w porównaniu do wskaźnika dla grupy miast 
(8,6). Należy jednak zauważyć, że taki poziom wskaźnika został osiągnięty ponieważ 
częściowo obsługę administracyjną (np. stała aktualizacja BIP36, konserwacja sprzętu 
komputerowego, nadzór nad prawidłową eksploatacją samochodów służbowych itp.) 
wykonywali pracownicy zatrudnieni na etatach strażników. 

 [dowód: akta kontroli str. 68-92, 147-154, 515-573, 985, 1023-1025, 1041] 

2.6 W Straży ustanowiono formalne systemy motywacyjne mające na celu zwiększenie 
zaangażowania pracowników. Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników 
Straży Miejskiej z dnia 25 lutego 2010 r.37 (zwanym dalej Regulaminem Wynagradzania) 
oraz zarządzeniem nr 14 Komendanta Straży Miejskiej w Olsztynie38 dotyczącym dodatku 
specjalnego (zwanym dalej zarządzeniem Komendanta nr 14) były to: 
a) nagrody uznaniowe (wypłacane w miarę posiadanych środków finansowych), których 

wysokość ustalano w oparciu o: 

 ocenę uzyskanych wyników pracy zawodowej, 

 stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań, 

 dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań objętych 
zakresem obowiązków pracownika, 

 wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika, 

b) dodatek specjalny przyznawany w miarę posiadanych środków finansowych z tyt.: 

 okresowego zwiększenia obowiązków służbowych,  

                                                           
36 Biuletyn Informacji Publicznej. 
37 Zarządzenie nr 7 Komendanta SM (załącznik nr 2). 
38 Z dnia 25 lipca 2014 r., z mocą obowiązywania od 1 lipca 2014 r. 
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 powierzenia dodatkowych zadań, 

 wykonywania obowiązków za nieobecnego pracownika (powyżej 1 miesiąca). 

Ustalono, że nagrody pieniężne były przyznawane strażnikom na podstawie zarządzeń 
Komendanta, poprzedzonych stosownym wnioskiem z uzasadnieniem. Badanie 15 
zarządzeń Komendanta (spośród 20 wydanych w okresie objętym kontrolą) wykazało, że 
nagrody zostały przyznane za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej strażników. 

Fundusz nagród uznaniowych w latach 2012, 2013 i 2014 wynosił odpowiednio brutto: 
29 276,00 zł; 31 024,00 zł i 29 703,00 zł. Fundusz ten był przeznaczony dla całej załogi 
i wszyscy z niego skorzystali, zgodnie z przyjętymi w jednostce kryteriami, tj. m.in. za 
pozytywną ocenę przez lokalną społeczność, za osiągnięcia wykraczające poza zakres 
podstawowych obowiązków. 

[dowód: akta kontroli str. 920-935, 985] 

2.7 W okresie objętym kontrolą zorganizowano 34 szkolenia podnoszące kwalifikacje 
zawodowe pracowników Straży, z tego 11 w 2012 r., 10 w 2013 r. i 13 w 2014 r. Głównymi 
tematami były: 

 Samoobrona, taktyki i techniki interwencji, a także wdrożenie pracowników w system 
wspomagania służb „DART” (którymi objęto wszystkich strażników); 

 Etykieta w administracji (wszyscy pracownicy); 

 Szkolenie z aplikacji inwentaryzacji punktów gromadzenia odpadów (dyżurni oraz 
Wydział II – dzielnicowi – 22); 

 Szkolenie strzeleckie (wszyscy strażnicy); 

 Szkolenie psychologiczne (wszyscy strażnicy); 

 Szkolenie komendantów (2); 

 Szkolenie pełnomocnika informacji niejawnych (1). 
Ponadto, zrealizowano szkolenia dotyczące technik medialnych (3 osoby), instruktora 
samoobrony (1), „akcji bilans w budżecie” (3) oraz specjalistyczne na oskarżyciela 
publicznego (3). 

Jak wyjaśnił Komendant, na odprawach codziennych przeprowadzono kilkadziesiąt szkoleń 
z zakresu obowiązujących i zmieniających się przepisów prawnych. Szkolenia 
przeprowadzali naczelnicy wydziałów. Problematyka szkoleń realizowanych przez Straż 
kierowana była zarówno do wszystkich pracowników lub tylko do strażników miejskich, jak 
i do wybranej grupy osób – tzw. szkolenia specjalistyczne.  

Oprócz ww. szkoleń strażnicy miejscy uczestniczyli w kursach, po ukończeniu których 
nabywali uprawnienia m.in. do: prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, korzystania 
z broni palnej, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. 31 strażników (tj. 38,8% ogółu 
strażników w Straży) dysponowało uprawnieniami kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

W okresie objętym kontrolą nie prowadzono ewaluacji szkoleń.  

Jak ustalono, wszyscy strażnicy posiadali staż pracy i wykształcenie odpowiednie na 
zajmowanym stanowisku – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych39. 

Na podstawie przeprowadzonego badania wybranej próby 75 strażników ustalono, że 
strażnicy zatrudnieni dłużej niż 12 miesięcy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie 
podstawowe.  

[dowód: akta kontroli str. 98-118, 583-585, 769-805, 877-884] 

2.8 W latach 2012-2014 dochody z tytułu mandatów karnych wyniosły łącznie 
1 316 208,14 zł. Ich udział w dochodach ogółem i dochodach własnych Miasta Olsztyn nie 
przekroczył jednego procenta. I tak: 

 

                                                           
39 Dz. U. z 2014 r. poz. 1786. 
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 538 680,76 zł pozyskano z tytułu mandatów karnych w 2012 r. Zrealizowane wpływy 
stanowiły odpowiednio 0,06% zrealizowanych w tym czasie dochodów ogółem 
(832 379 668,97 zł) i 0,12% dochodów własnych miasta Olsztyn40 (437 947 771,40 zł); 

 462 221,24 zł pozyskano z tytułu mandatów karnych w 2013 r. Zrealizowane wpływy 
stanowiły odpowiednio 0,05% zrealizowanych w tym czasie dochodów ogółem 
(887 139 235,41 zł) i 0,01% dochodów własnych miasta (476 870 397,48 zł); 

 315 306,14 zł pozyskano z tytułu mandatów karnych w 2014 r. Zrealizowane wpływy 
stanowiły odpowiednio 0,03% zrealizowanych w tym czasie dochodów ogółem 
(962 964 787,65 zł) i 0,06% dochodów własnych miasta (514 197 877,27 zł). 

[dowód: akta kontroli str. 166-169] 

Dochody z tytułu mandatów karnych w latach 2012-2014 wykazywały tendencję spadkową 
zmniejszały się odpowiednio o 14,2% (76 459,52 zł) i 31,8% (146 915,10 zł). 

2.9 Odsetek wykroczeń ujawnionych urządzeniami rejestrującymi w latach 2012, 2013 
i 2014 w grupie wszystkich ujawnionych przez strażników miejskich wykroczeń przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji wyniósł średnio 5,4%41 i był niższy od 
średniego wskaźnika dla 16 miast (17,2%) oraz nieco wyższy od średniego wskaźnika dla 
grupy miast (3,4%). 

Jednocześnie mandaty wystawione na podstawie urządzeń rejestrujących w ogólnej liczbie 
mandatów stanowiły średnio 5,0%42 i wskaźnik ten były niższy od wskaźnika dla 16 miast 
(15,7%) ale wyższy od wskaźnika dla grupy miast (3,0%).  

Zaznaczyć należy, że spośród 16 miast w pięciu (Gdańsk, Białystok, Rzeszów, Opole 
i Zielona Góra) nie korzystano ze stacjonarnych i mobilnych urządzeń do pomiaru 
i rejestrowania wykroczeń drogowych (fotoradarów). 

[dowód: akta kontroli str. 1029-1036, 1042, 1047] 

2.10. Straż funkcjonowała w trybie ciągłym (tj. w godzinach nocnych, święta i dni ustawowo 
wolne od pracy). Czas pracy strażnika miejskiego określony był w Regulaminie Pracy43 
(zwanym dalej Regulaminem Pracy) i wynosił przeciętnie 40 godzin, w pięciodniowym 
tygodniu pracy i w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym z prawem do wynagrodzenia 
i dodatku za godziny nadliczbowe, dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej 
oraz dodatkiem za powierzone dodatkowe czynności. 

[dowód: akta kontroli str. 985] 

2.11. W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków niewykorzystania 
zakupionego wyposażenia. W Straży nie prowadzono magazynu. Zakupione wyposażenie 
rozdysponowywano na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem. 

[dowód: akta kontroli str. 1140] 

W latach 2012, 2013 i 2014 strażnicy użytkowali44: 

 samochody (odpowiednio: 10, 9 i 9); 

 skutery (cztery w każdym roku);  

 rowery (cztery w każdym roku); 

 łódź patrolową (jedna w każdym roku), wykorzystywaną w sezonie turystycznym na 
terenie miejskich jezior.  

Wskaźnik liczby strażników przypadających na jeden samochód wyniósł średnio 8,645 i nie 
odbiegał zarówno od wskaźnika dla 16 miast (7,5) jak i od wskaźnika dla grupy miast (7,3).  

Analiza użytkowania pojazdów będących w dyspozycji Straży wykazała, że: 

                                                           
40 Dochody własne w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513). 
41 Odpowiednio:6,4%; 3,8% i 5,7%. 
42 Odpowiednio: 7,0%; 3,4% i 4,1%. 
43 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 25 lutego 2010 r. Dokument ten został 

uzgodniony ze Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Straży Miejskiej w Olsztynie. 
44 Według stanu na koniec każdego roku. 
45 W latach 2012, 2013 i 2014 odpowiednio: 8,0; 8,8 i 9,0. 
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 średni przebieg roczny użytkowanych samochodów wyniósł 18 135,9 km46 (dzienny 
77,1 km47) a przebiegi poszczególnych pojazdów w większości nie odbiegały znacząco 
od wartości średnich; 

 średni współczynnik gotowości technicznej samochodów (gotowości do wykonywania 
zadań transportowych) wyniósł 0,9548 i nieznacznie zmniejszał się w kolejnych latach; 

 średni współczynnik wykorzystania samochodów (liczony jako iloraz dni pracy pojazdu 
do dni inwentarzowych) wyniósł 0,6349 i wykazywał tendencję wzrostową;  

 średni współczynnik wykorzystania pracy samochodów (liczony jako iloraz czasu pracy 
do czasu eksploatacji pojazdu) wyniósł 0,6850 i wykazywał tendencję wzrostową. 

Powyższe dane wskazują na optymalne wykorzystanie oraz wysoką gotowość pojazdów do 
wykonywania zadań operacyjnych. 

 [dowód: akta kontroli str. 101-118, 741-743] 

2.12. Straż złożyła wniosek o przystąpienie do programu Standaryzacji i Certyfikacji Straży 
Miejskich w dniu 28 lipca 2015 r.51.  

[dowód: akta kontroli str. 109, 956-984] 

NIK wskazuje na dobrą praktykę polegającą na korzystaniu w Straży z informatycznego 
programu/aplikacji (DART)52, w ramach Systemu Wspomagania Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. System ten umożliwiał m.in. koordynację działań służb miejskich (Straży 
Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej i innych), rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń, a także 
pozycjonowania pojazdów i patroli pieszych na cyfrowej mapie miasta z wykorzystaniem 
systemu lokalizacyjnego oraz skrócenie czasu reagowania na zdarzenia. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej obszarze nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie optymalne dostosowanie struktury 
organizacyjnej do obszaru działania Straży. Poziom i struktura zatrudnienia, a także 
wyszkolenie kadr były adekwatne do realizowanych przez Straż zadań, przy zapewnieniu jej 
całodobowego działania. Ponadto, zostały stworzone warunki do optymalnego wykorzystania 
zakupionego wyposażenia. 

3. Rezultaty działalności straży miejskiej (podejmowanych 
interwencji) w odniesieniu do oczekiwań zgłaszanych przez 
społeczność lokalną 

3.1. W latach 2012, 2013 i 2014 do Komendanta zgłoszono łącznie 28 skarg53 
(odpowiednio: 13, 9 i 6), które głównie dotyczyły: 

 zachowania strażników miejskich w trakcie interwencji, łącznie 12, tj. 42,8% 
(odpowiednio: 6, 1 i 5); 

 sposobu przeprowadzenia interwencji, łącznie 5, tj. 17,9% (odpowiednio: 2, 3 i 0); 

 braku reakcji strażników na zgłoszenia obywateli, łącznie 3, tj. 10,7% (odpowiednio: 
2, 1 i 0). 

Na koniec 2014 r. liczba skarg zmniejszyła się w stosunku do roku 2012 o 53,8%. 
Wniosków kierowanych do Komendanta nie odnotowano. 

[dowód: akta kontroli str. 594-603, 653-654] 

Spośród ww. 28 skarg w prowadzonych postępowaniach za zasadne uznano pięć, 
tj. 17,9%, z tego: 

 w 2012 r. dwie skargi, tj. 15,4% wniesionych; 

                                                           
46 W latach 2012, 2013 i 2014 odpowiednio: 17 718,5 km; 16 777,4 km i 19 911,8 km. 
47 W latach 2012, 2013 i 2014 odpowiednio: 75,9 km; 71,3 km i 84,1 km. 
48 W latach 2012, 2013 i 2014 odpowiednio: 0,96; 0,95 i 0,94. 
49 W latach 2012, 2013 i 2014 odpowiednio: 0,61; 0,65 i 0,66. 
50 W latach 2012, 2013 i 2014 odpowiednio:0,63; 0,71 i 0,69. 
51 Wniosek skierowano do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. 
52 Program Regionalny „Rozbudowa systemu wspomagania służb wraz z budową portalu Bezpieczny Olsztyn. 

System pracuje w środowisku Linux i składa się z prawie 400 modułów funkcjonalnych napisanych w PHP, Mysql, 
Javascript, AJAX - obsługiwany jest przez zwykłą przeglądarkę internetową (działa też na telefonach gsm).  

53 Skargi ewidencjonowano w rejestrze skarg. 

Dobre praktyki 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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 w 2013 r. dwie skargi, tj. 22,2% wniesionych; 

 w 2014 r. jedną skargę, tj. 16,7% wniesionych. 
[dowód: akta kontroli str. 594-654, 908-919] 

Straż na bieżąco analizowała wpływające skargi. Z każdego postępowania sporządzano 
raporty/sprawozdania, które zatwierdzał Komendant.  

Z wyjaśnień Komendanta wynika, że zarówno skargi zasadne jak i uznane za bezzasadne 
były analizowane i omawiane na odprawach służbowych, w celu poprawy jakości 
podejmowanych interwencji. Ponadto, wyjaśnił m.in., że niektóre skargi, które 
zakwalifikowano jako zasadne, tylko częściowo potwierdziły winę strażnika. W żadnej 
zasadnej skardze nie było działań umyślnych, złośliwych lub o wysokim stopniu 
szkodliwości społecznej. Nieprawidłowości wynikały raczej z małego doświadczenia 
zawodowego lub braku operatywności dyżurnego. W celu wyeliminowania nieprawidłowych 
zachowań i sytuacji m.in: 

 zwiększono nadzór bezpośrednich przełożonych;  

 przeprowadzono szkolenia z zakresu etyki, kultury i fachowości; 

 nagrywano wszystkie rozmowy telefoniczne wpływające do dyżurnego (istniała 
możliwość odsłuchania rozmów z rejestratora); 

 nagrywano korespondencję poprzez radiostacje służbowe pomiędzy dyżurnym 
a patrolami. 

Jednocześnie, jak wyjaśnił: od dwóch lat dzielnicowi oraz patrole zmotoryzowane dysponują 
smartfonami, gdzie interwencje dokumentowane są za pomącą zdjęć i automatycznie 
dołączane za pomocą aplikacji DART do zgłoszenia. Znaczna część zgłoszeń mieszkańców 
wpływa w formie elektronicznej poprzez portal Bezpieczny Olsztyn, zgłoszenie natychmiast 
ukazuje się na monitorze dyżurnego, istnieje mniejsze ryzyko niewłaściwej interpretacji 
treści zgłoszenia. 

Podjęte działania okazały się skuteczne, ponieważ ilość skarg w stosunku do roku 2012 
systematycznie spadała. W omawianym okresie nie przeprowadzano zbiorczych analiz 
skarg.  

[dowód: akta kontroli str. 594-599, 604-651, 904-907] 

3.2. Straż ewidencjonuje zgłoszenia mieszkańców w rejestrze prowadzonym w Systemie 
Wspomagania Straży Miejskiej DART. Analiza wybranych 30 zgłoszeń54 wykazała, 
że w każdym przypadku podjęte zostały przez strażników odpowiednie działania. Ustalono, 
że w Straży prawidłowo i na bieżąco dokumentowano przebieg interwencji (m.in. w kartach 
interwencji). W badanej próbie nie stwierdzono przypadków braku interwencji w związku ze 
zgłoszeniami od mieszkańców. 

W badanej grupie w pięciu przypadkach strażnicy miejscy podjęli interwencje wynikające 
z obserwacji własnych, były to m.in.: powiadomienia karetki Pogotowia Ratunkowego 
(wezwanie do nieprzytomnej osoby zauważonej na ulicy) oraz dotyczące zdarzeń 
w kategorii „nieporządek, zaśmiecanie”. W siedmiu przypadkach strażnicy nie potwierdzili 
zgłoszonych zdarzeń jako uzasadnione. 

[dowód: akta kontroli str. 678-731] 

3.3. Z analizy danych zawartych w Systemie Wspomagania Straży Miejskiej DART wynika, 
że Straż ma możliwość monitorowania czasu reakcji na zgłoszenia mieszkańców, gdyż jest 
rejestrowany czas przyjęcia zgłoszenia, czas rozpoczęcia interwencji i czas zakończenia 
interwencji. 

Jak ustalono, średni czas realizacji zgłoszeń wpływających od mieszkańców w badanej 
grupie zgłoszeń wynosił 31 minut i 57 sekund (od zgłoszenia do zakończenia interwencji)55.  

[dowód: akta kontroli str. 679-731] 

                                                           
54 Do badania wybrano z rejestru zgłoszeń 30 pozycji z 2014 r., w tym w następujących miesiącach: w styczniu trzy 

pierwsze zgłoszenia (od północy), w miesiącach marcu, czerwcu, lipcu i październiku po pięć zgłoszeń 
w poszczególnych grupach zdarzeń oraz siedem ostatnich zgłoszeń w miesiącu grudniu. 

55 Z badanej próby wyłączono trzy zgłoszenia (poz. nr 15, 16, 17) z grupy: Porządkowe (zaśmiecanie, nieporządek) 
jako incydentalne i które nie wymagały natychmiastowej interwencji. 
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W Straży nie były opracowywane statystyki zbiorcze dotyczące średniego czasu reakcji na 
zgłoszenia wpływające od mieszkańców. Jak wykazały badania, czas reakcji na powyższe 
zgłoszenia monitorowany był na bieżąco. 

Komendant wyjaśnił, że aplikacja pozwala na przegląd określonych baz danych w celu 
wspomagania pracy patrolu56. Przełożeni w Straży mogą na bieżąco obserwować jakie 
sprawy wpływają do dyżurnego Straży Miejskiej w Olsztynie i jak są one realizowane przez 
przydzielone patrole. Ponadto, Komendant stwierdził, że elektroniczny i mobilny sposób 
monitorowania czasu reakcji na zgłoszenia mieszkańców jest efektywny i wystarczający 
dla sprawowania nadzoru z poziomu Komendanta Straży. 

 [dowód: akta kontroli str. 655-677, 725-727, 731] 

3.4. W okresie objętym kontrolą Straż podejmowała z własnej inicjatywy działania mające 
na celu rozpoznanie potrzeb mieszkańców dotyczących bezpieczeństwa, zagrożeń 
i sposobów zapobiegania ich skutkom. Działania te polegały m.in. na: 

 uczestnictwie strażników dzielnicowych w posiedzeniach rad osiedlowych (w 2014 r. 
w 132 zebraniach57); 

 pełnieniu godzinnych dyżurów przez strażników na posterunkach osiedlowych, w trakcie 
których przyjmowano interesantów zgłaszających różne problemy (w 2014 r. - 442 
razy58);  

 przeprowadzeniu rozmów z dyrektorami i pedagogami szkolnymi w sprawach 
związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży (odpowiednio w 2012 r. – 30, 
w 2013 r. – 74, w 2014 r. - 109 ); 

 zorganizowaniu w 2014 r. dziesięciu spotkań w Domach Seniora. 
 [dowód: akta kontroli str. 98-111, 574-576, 659-677, 943-948, 985] 

Jak wyjaśnił Komendant, uczestnicy spotkań rad osiedli mieli możliwość bezpośredniego 
przekazywania strażnikowi dzielnicowemu swoich zgłoszeń, uwag i spostrzeżeń. 
Najczęściej zgłoszenia dotyczyły zakłócania spokoju i porządku publicznego, spożywania 
alkoholu oraz nieporządku. Każda sprawa traktowana była jednostkowo i bezzwłocznie 
załatwiana. Wszystkie wpływające zgłoszenia podlegały ocenie i służyły do planowania 
zadań dla konkretnego dzielnicowego. Wystawiane były tzw. dyspozycje stałe do kontroli 
wskazanych w zgłoszeniach miejsc.  

Komendant podał, że o dobrej współpracy z radami osiedli świadczy np. przyznanie 
jednemu ze strażników statuetki „Serce Jarot” (przyznawane dla osób szczególnie 
zasłużonych dla społeczności Osiedla Jaroty). Potrzeba kontaktu ze społecznością lokalną 
wyrażała się również w uczestnictwie w licznych festynach osiedlowych, na których 
mieszkańcy mieli możliwość uzyskania potrzebnych informacji oraz zgłoszenia problemów. 

[dowód: akta kontroli str. 101-118] 

3.5. Straż w latach 2012-2014 z własnej inicjatywy podejmowała działania mające na celu 
poprawę wizerunku Straży, poprzez realizację programów profilaktycznych w szkołach, 
przedszkolach i placówkach edukacyjnych oraz uczestnictwo w festynach. 

Ponadto, Komendant wskazał następujące działania podejmowane przez Straż, które 
wpływały na poprawę wizerunku:  

 akcja zorganizowana wspólnie z fundacją DKMS59 oraz Narodowym Funduszem 
Zdrowia „Grzegorz, Krzysztof i inni potrzebują Twojej pomocy” (która miała na celu 
zebranie jak największej liczby potencjalnych dawców szpiku, zarejestrowało się ponad 
3300 osób);  

                                                           
56 Aplikacja występuje m.in. w wersji dla pionu dowodzenia Straży Miejskiej w Olsztynie. Komendant, zastępca 

komendanta, naczelnicy lub osoby upoważnione otrzymują odpowiednie dane z książki zgłoszeń dyżurnego 
Straży Miejskiej wraz z dostępnym archiwum i sortowaniem zdarzeń (wg: Kategorii zgłoszenia i podkategorii 
zgłoszenia; Ulicy; Patrolu). 

57 W latach 2012 - 2013 Straż nie prowadziła takiej statystyki. 
58 W latach 2012 - 2013 Straż nie prowadziła takiej statystyki. 
59 Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna 

organizacja non-profit. 
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 współorganizowanie Dnia Dziecka z Caritas oraz innymi służbami w ośrodku 
charytatywnym w Rybakach (impreza ta przeznaczona była dla dzieci, młodzieży którzy 
wymagają szczególnej troski oraz ich opiekunów); 

 współorganizowanie Dnia Bezpieczeństwa służb mundurowych; 

 aktywny udział w akcjach: „Szlachetna Paczka" gdzie funkcjonariusze rozwozili prezenty 
dla najbardziej potrzebujących rodzin, „Świątecznej zbiórki żywności" oraz ,,Okaż serce. 
Podaruj gwiazdkę". 

[dowód: akta kontroli str. 100,110] 

3.6. Z otrzymanych 13 opinii radnych (spośród 40 wysłanych radnym Miasta Olsztyn 
i przewodniczącym rad osiedlowych) na temat działalności Straży w latach 2012-2014 
wynikało, że mieszkańcy nie zgłaszali do nich skarg lub wniosków dotyczących działalności 
Straży. Jednocześnie w 12 przypadkach oceniono, że działalność straży zdecydowanie 
odpowiada lub raczej odpowiada oczekiwaniom zgłaszanym przez społeczność lokalną, 
a tylko w jednym przypadku nie wyrażono opinii, z uwagi na krótki okres pełnienia funkcji 
przewodniczącego rady osiedla. 

[dowód: akta kontroli str. 119-130, 991] 

Prezydent Miasta Olsztyn poinformował, że w latach 2012-2014 radni nie zgłaszali 
postulatów, interpelacji i zapytań dotyczących działalności Straży.  

[dowód: akta kontroli str. 7-11] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej obszarze nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje jako dobrą praktykę stworzenie i udostępnienie 
mieszkańcom Olsztyna na Portalu Bezpieczny Olsztyn (elektroniczna platforma dostępna 
publicznie w sieci Internet60) informacji obejmującej różne zagadnienia związane 
z bezpieczeństwem publicznym oraz zagrożeniami oraz sposobami zapobiegania ich 
skutkom. Ponadto, za pośrednictwem ww. portalu mieszkańcy mogli m.in zgłaszać 
zdarzenia61 wymagające interwencji Straży. 

[dowód: akta kontroli str.669-670, 674-675, 677, 1014-1016] 

NIK dostrzega zalety bieżącego monitoringu czasu reakcji na zgłaszane zdarzenia jak 
również wykorzystanie funkcjonalności Systemu Wspomagania Straży Miejskiej DART, 
polegającej na możliwości podglądu planu miasta z naniesionymi danymi o lokalizacji, 
przeznaczeniu i stanie gotowości patroli i kierowaniu do interwencji najbliższych wolnych 
patroli. NIK zauważa jednak, że brak systemowego narzędzia, informującego o czasie 
reakcji na interwencję, nie pozwalał na ustalenie, czy w skali całej Straży następuje w tym 
zakresie poprawa, brak zmian czy regres oraz na podjęcie ewentualnych działań 
naprawczych. Podkreślić tu należy, iż skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie było jednym ze 
sposobów osiągnięcia I celu funkcjonalnego62 określonego w Planie Pracy Straży. 

[dowód: akta kontroli str.655-656, 725, 1150-1151, 1141] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie rezultaty działalności Straży w odniesieniu do 
oczekiwań zgłaszanych przez społeczność lokalną uwzględniając w szczególności 
pozytywne opinie radnych Miasta i przewodniczących rad osiedlowych oraz zmniejszającą 
się liczbą skarg na jej działalność. Pozytywnie należy również ocenić sprawność Straży przy 
podejmowaniu objętych badaniem 30 interwencji oraz działania kształtujące pozytywny 
wizerunek strażnika. 

 

                                                           
60 Treści publikowane w portalu są dostępne również z poziomu aplikacji na urządzenia mobilne (Android, iOS, 

Windows Phone).  
61 Anonimowo lub podając swoje dane. 
62 Poprawa efektywności zapobiegania i zwalczania przestępczości pospolitej i wykroczeń przeciwko 

bezpieczeństwu osób i mienia.  
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4. Gospodarność wydatków ponoszonych na realizację działań 
straży miejskiej 

4.1. Wydatki latach 2012, 2013 i 2014 poniesione na działalność Straży (bez wydatków 
majątkowych) wyniosły odpowiednio: 4 639 242,40 zł, 4 790 991,25 zł i 4 768 363,80 zł 
z tego: 

 z planu finansowego jednostki budżetowej (Straż Miejska) odpowiednio: 4 552 478,69 zł, 
4 692 000,18 zł i 4 676 711,12 zł.; wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń wraz 
z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania jednostki; 

 z planu finansowego jednostki budżetowej (Urząd Miasta) odpowiednio: 86 763,71 zł, 
98 991,07 zł i 91 652,68 zł.; wydatki poniesiono z tytułu obsługi prawnej związanej 
z postępowaniem mandatowym i kierowaniem wniosków do sądu oraz egzekucją 
należności z tytułu wystawionych mandatów (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). 

[dowód: akta kontroli str. 170-217, 1017-1028] 

4.2. Wydatki inwestycyjne Straży (§ 6060) w latach 2013 i 201463 wyniosły odpowiednio: 
5 916,30 zł i 72 279,55 zł. Wydatki poniesione zostały na zakup: 

 jednego samochodu za kwotę 44 999,55 zł (z odpowiednim do wypełniania działań 
interwencyjnych wyposażeniem); 

 czterech kamer mobilnych z fotopułapką za kwotę 33 196,3 zł, zakup kamer mobilnych 
związany był z potrzebą identyfikacji sprawców i likwidacją tzw. dzikich wysypisk 
śmieci (w ramach zadania Obserwacja miejsc zagrożonych wandalizmem niszczenia 
mienia oraz dzikich wysypisk śmieci).  

Powyższe wydatki majątkowe zostały poniesione zgodnie z planowanym 
zapotrzebowaniem. W badanym okresie Straż nie dysponowała obcym majątkiem trwałym. 

 [dowód: akta kontroli str. 752-768, 806-838] 

4.3. Koszty amortyzacji w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 104 959,80 zł 
w 2012 r.; 149 834,89 zł w 2013 r. i 135 164,52 zł w 2014 r.  

[dowód: akta kontroli str. 732-734] 

4.4. Udział wydatków bieżących Straży w wydatkach bieżących Miasta64 w latach 2012, 
2013 i 2014 stanowił odpowiednio: 0,68%, 0,66% i 0,62%.  

 [dowód: akta kontroli str. 170-217, 992-997] 

4.5. Wskaźnik kosztów jednej interwencji przeliczeniowej rozumiany jako iloraz liczby 
interwencji i wydatków bieżących65 wyniósł średnio 25,32 zł66 i był niższy zarówno od 
wskaźnika dla grupy miast (49,28 zł) jak i od wskaźnika dla 16 miast (34,98 zł). 

4.6. Koszt utrzymania Straży przypadający na jednego mieszkańca w Olsztynie67 wyniósł 
średnio 25,56 zł68 i był niższy zarówno od wskaźnika dla grupy miast (26,05 zł) jak i od 
wskaźnika dla 16 miast (33,25 zł). 

4.7. Koszt utrzymania Straży przypadający na jeden km2 w Olsztynie69 wyniósł średnio 
42 077,40 zł70 i był niższy o 41,9% od wskaźnika dla 16 miast (72 482,10 zł) oraz nieco 
wyższy (o 1,1%) od wskaźnika dla grupy miast (41 607,86 zł). 

 

                                                           
63 W 2012 r. nie dokonywano zakupów w tej grupie. 
64 Wydatki bieżące Miasta ogółem wyniosły odpowiednio: 672 213 532,65 zł, 706 216 518,07 zł i 746 838 115,52 zł. 
65 Wydatki ogółem na działalność Straży (bez wydatków majątkowych). 
66 W latach 2012, 2013 i 2014 odpowiednio: 20,36 zł; 25,64 zł i 32,64 zł. 
67 Wskaźnik z uwzględnieniem kosztów amortyzacji wyniósł odpowiednio: 25,61 zł; 26,65 zł i 26,52 zł. Średnio 

26,26 zł. 
68 W latach 2012, 2013 i 2014 odpowiednio: 25,05 zł; 25,84 zł i 25,79 zł. 
69 Wskaźnik z uwzględnieniem kosztów amortyzacji wyniósł odpowiednio: 42 178,18 zł; 43 926,26 zł i. 43 594,67 zł. 

Średnio 43 233,04 zł. 
70 W latach 2012, 2013 i 2014 odpowiednio: 41 245,04 zł; 42 594,16 zł i 42 392,99 zł. 

Opis stanu 
faktycznego 
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4.8. Całkowity koszt utrzymania jednego etatu strażnika w Olsztynie71 wyniósł średnio 
58 915,34 zł72 i był niższy (o 14,9%) od wskaźnika dla grupy miast (69 251,03 zł) oraz 
niższy (o 19,4%) od wskaźnika dla 16 miast (73 056,24 zł). 

4.9. Wskaźnik kosztów osobowych dla jednej interwencji „przeliczeniowej”73 Straży wyniósł 
średnio 20,76 zł74 i był niższy (o 45,9%) od wskaźnika dla grupy miast (42,06 zł) oraz niższy 
(o 29,7%) od wskaźnika dla 16 miast (29,53 zł).  

[dowód: akta kontroli str. 1041-1049] 

4.10. W wyniku kontroli 18 wydatków75 na łączną kwotę 118 686,62 zł, tj. 4,6% ogółu 
wydatków budżetowych poniesionych w kontrolowanym okresie z wyłączeniem wydatków 
na wynagrodzenia z pochodnymi i majątkowych (sześć dotyczących szkoleń na kwotę 
68 300,00 zł; sześć dotyczących zakupów materiałów i wyposażenia na kwotę 47 586,62 zł; 
sześć dotyczących wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 2 800 zł) stwierdzono, że 
dokonanie wydatków poprzedzone było konkurencyjnym trybem wyboru wykonawców76. 

[dowód: akta kontroli str. 744-764, 778-807, 832-835, 902-903, 1080-1115] 

4.11. Wysokość wynagrodzeń dla pracowników Straży77 ustalano w oparciu o przepisy 
powszechnie obowiązujące78 oraz o uregulowania wewnętrzne takie jak: Regulamin Pracy, 
Regulamin Wynagradzania oraz zarządzenie Komendanta nr 14.  

Wysokość wynagrodzeń zasadniczych ustalana była w oparciu o kryterium zajmowanego 
stanowiska, które było uzależnione od posiadanego wykształcenia i doświadczenia.  

Pracownikom Straży oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługiwało również prawo do 
m.in: dodatku funkcyjnego, dodatku za wysługę lat, dodatku specjalnego (za okresowe 
zwiększenie obowiązków służbowych lub powierzenie dodatkowych zadań), dodatku za 
pracę w porze nocnej, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, odprawy emerytalnej 
lub rentowej, nagród uznaniowych79 i jubileuszowych. 

[dowód: akta kontroli str. 920-935, 985] 

4.12. W latach 2012, 2013 i 2014 Straż na wynagrodzenia pracowników wydatkowała 
odpowiednio: 3 674 127,76 zł (w tym strażnicy 3 384 221,78 zł), 3 847 492,35 zł (w tym 
strażnicy 3 518 160,38 zł), 3 845 392,46 zł (w tym strażnicy 3 528 647,21 zł), co stanowiło 
80,7%, 82,0% i 82,2% wydatków bieżących. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto strażników wyniosło: w 2012 r. – 4 379,08 zł; 

w 2013 r. – 3 905,93 zł i w 2014 r. – 4 031,43 zł; a netto odpowiednio: 3 117,62 zł; 

2 788,00 zł i 2 875,16 zł (spadek w 2013 r. o 10,57% i wzrost w 2014 r. o 3,13%). 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników na stanowiskach urzędniczych 

i obsługi wyniosło: w 2012 r. – 2 500,00 zł; w 2013 r. – 2 480,00 zł i w 2014 r. – 2 779,84 zł; 

a netto odpowiednio: 1 807,50 zł; 1 794,00 zł i 2 002,50 zł (spadek w 2013 r. o 0,75% 

i wzrost w 2014 r. o 11,62%). 
[dowód: akta kontroli str. 1019,1021] 

Uposażenia strażników podejmujących czynności interwencyjne kształtowały się w okresie 
objętym kontrolą na poziomie najniższego wynagrodzenia. Poniżej 2 000 zł netto 

                                                           
71 Wskaźnik z uwzględnieniem kosztów amortyzacji wyniósł odpowiednio: 59 302,53 zł; 61 760,33 zł i 60 537,39 zł. 

Średnio 60 533,43 zł. 
72 W latach 2012, 2013 i 2014 odpowiednio: 57 990,53 zł; 59 887,39 zł i 58 868,69 zł. 
73 Iloraz wydatków osobowych i liczby interwencji. 
74 W latach 2012, 2013 i 2014 odpowiednio: 16,50 zł; 21,12 zł i 26,95 zł. 
75 Wyboru próby wydatków dokonano stosując kryterium najwyższych wydatków w trzech grupach: wynagrodzeń 

bezosobowych, zakupów materiałów i wyposażenia oraz szkoleń. 
76 Badanie NIK ograniczyło się jedynie do ustalenia, czy dokonanie wybranych do kontroli wydatków 

poprzedzone było konkurencyjnym trybem wyboru wykonawców bez szczegółowego badania prawidłowości 
przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 

77 Strażnicy i pracownicy pomocniczy i obsługi. 
78 Ustawa o strażach gminnych; ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1202 ze zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych. 

79 Sprawa opisana w pkt 2.6 wystąpienia pokontrolnego. 
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otrzymywali strażnicy w grupie stanowisk: od młodszego specjalisty (1 972,00 zł) do 
aplikanta (1 216,00 zł).  
W ww. grupie stanowisk zatrudnionych było w latach 2012, 2013 i 2014 odpowiednio: 38,31 
i 28 osób, co stanowiło 47,5%; 38,75% i 34,56% wszystkich strażników. Stan zatrudnienia 
w tych grupach w kolejnych latach wykazywał tendencję malejącą.  
Komendant wyjaśnił m.in., że: przyczyną dużej rotacji strażników w grupie od aplikanta do 
młodszego specjalisty były niskie wynagrodzenia. Ze względów ekonomicznych pracownicy 
ci poszukiwali nowej, lepiej płatnej pracy zazwyczaj w innych służbach bądź formacjach 
mundurowych: policji lub w służbie więziennej. Bodźcem do zmiany pracy, oprócz lepszego 
wynagrodzenia były również uprawnienia emerytalne tych służb. 

 [dowód: akta kontroli str. 920, 935, 1023-1025] 

4.13. Straż zawarła w latach 2012, 2013 i 2014 10 umów zlecenia wydatkując na 
wynagrodzenia bezosobowe środki w wysokości odpowiednio: 1 748,00 zł; 1 300,00 zł 
i 1 700,00 zł.  
Szczegółowym badaniem objęto dziewięć umów zlecenia, w tym sześć dotyczących 
działalności statutowej – merytorycznej80 na kwotę ogółem 2 800,00 zł i trzy umowy 
dotyczące usługi sprzątania – na kwotę 1 300 zł. 

W wyniku badania ustalono, że przedmiot zawartych umów został zrealizowany na cele 
statutowe, terminowo i w pełnym zakresie, a wykonane zadania odpowiednio 
udokumentowane i potwierdzenie przez upoważnione osoby. W ramach umów 
przeprowadzono testy sprawnościowe (objęto nimi ogółem 207 osób) oraz wdrożono, 
w ramach funkcjonującego systemu wspomagania służb DART moduł dotyczący 
zintegrowania stanowiska Dyżurnego Straży ze stanowiskiem Dyżurnego Miasta, 
pozwalający na szybszy czas reakcji.  

[dowód: akta kontroli str. 769-798, 886-900, 902-903] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej obszarze nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

1) Kontrola umów zleceń wykazała formalne uchybienia, które polegały na zawarciu 
w formie pisemnej pięciu z nich, po terminie wskazanym w tych umowach jako termin 
realizacji ich przedmiotu81 (opóźnienie od jednego do pięciu dni). Jak wyjaśnił Komendant, 
każdorazowo przed wykonaniem zleconych czynności zawierano umowę ustną. Ze względu 
na natłok spraw organizacyjnych i służbowych warunki umowy potwierdzono na piśmie 
w terminie późniejszym (...).  

[dowód: akta kontroli str. 904-907] 

Zdaniem NIK, dla zachowania zasad przejrzystości i rzetelności realizowania przez Straż 
wydatków publicznych, określonych w art. 10 ufp, należałoby rozważyć zawieranie umów 
zleceń na piśmie, odpowiednio przed wskazanym w nich terminem realizacji przedmiotu 
umowy. 

2) Z analizy porównawczej Straży 16 miast wojewódzkich wynika, że w okresie objętym 
kontrolą w Olsztynie zapewniono względnie dobre warunki pracy strażników mające wpływ 
na bezpieczeństwo mieszkańców. Na 1 strażnika przypadło do patrolowania 1,39 km2 

powierzchni miasta oraz dbałość o bezpieczeństwo 2 305 osób co plasowało Olsztyn na 
średnim poziomie i zostało osiągnięte przy jednym z niższych poziomów wydatków 
(25,56 zł) ponoszonych przez Straż w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta. Korzystnie 
kształtowały się także koszty utrzymania Straży w odniesieniu do jednego etatu strażnika, 

                                                           
80 W badanym okresie zwarto pięć umów zlecenia na przeprowadzenie testów sprawnościowych, realizowane 

w ramach współpracy z Policją (przez pracownika Policji) oraz jedną umowę zlecenia na wdrożenie w ramach 
systemu DART jednego z modułów oraz przeprowadzenia instruktarzu.  

81 Umowy zlecenia w 2012 r.: nr 2/12 z dnia 31 maja 2012 r. na kwotę 500 zł, w której zobowiązano zleceniobiorcę 
do wykonania czynności w terminie 29 maja 2012 r. oraz umowa zlecenie nr 4/12 z dnia 6 grudnia 2012 r. na 
kwotę 300 zł, w której zobowiązano zleceniobiorcę do wykonania czynności w terminie od dnia 5 grudnia 2012 r. 
W 2013 r.: umowa zlecenia nr 3/13 z dnia 25 września 2013 r. na kwotę 400 zł w której zobowiązano 
zleceniobiorcę do wykonania czynności w terminie od dnia 19 września 2013 r. i umowa nr 1/13 z dnia 20 maja 
2013 r. na kwotę 400 zł, w której zobowiązano zleceniobiorcę do wykonania czynności w terminie od dnia 14 maja 
2013 r. W 2014 r. zawarto z p. M. D. umowę zlecenie nr 3/14 z dnia 28 listopada 2014 r. w kwocie 700 zł, w której 
zobowiązano zleceniobiorcę do wykonania czynności w terminie 25 listopada 2014 r. 
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obsługiwanej powierzchni, a także uzyskiwanych efektów rzeczowych (koszt na jedną 
interwencję „przeliczeniową”). NIK zwraca jednak uwagę na wysoką fluktuację kadr, co m.in 
wynika z poziomu wynagrodzeń strażników zajmujących niższe stanowiska służbowe. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie gospodarowanie przez Straż środkami 
przeznaczonymi na jej ustawową i statutową działalność. Na racjonalność gospodarowania 
składały się m.in. zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców usług, 
wykorzystywanie efektów prac zleconych w działalności jednostki oraz stosowanie jasnych 
i jednolitych zasad ustalania wysokości wynagrodzeń pracowników Straży. Przekładało się 
to na koszty utrzymania straży, które kształtowały się poniżej średniej osiąganej przez taką 
formację w innych miastach wojewódzkich. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli82 kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości 
lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia      listopada 2015 r. 
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82 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1096). 
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