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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/066 - Gospodarowanie mieniem w jednostkach wojskowych o niskim wskaźniku 
rozwinięcia 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

Kontroler Tomasz Raszka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr  LKA/148/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych1, ul. Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Gen. bryg. Dariusz Łukowski, Szef Inspektoratu2 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia3, że IWSZ w okresie objętym kontrolą (lata 2014 – 
I półrocze 2016 r.) prawidłowo sprawował nadzór nad podległymi jednostkami 
w celu utrzymania zasobu nieruchomości Sił Zbrojnych (budynków i budowli) 
w należytym stanie technicznym oraz gospodarowania mieniem ruchomym.  
Podejmowano skuteczne działania w celu poprawy stanu technicznego obiektów 
budowlanych, jednak ustalane limity wydatków na kolejne lata okresu objętego 
kontrolą pozwalały na zaspokojenie zaledwie od 18% do 20% wszystkich potrzeb 
w zakresie inwestycji budowlanych oraz od 53% do 65% potrzeb w zakresie 
remontów i konserwacji nieruchomości, zgłaszanych przez jednostki podległe 
Szefowi Inspektoratu. Przekazano również poza resort obrony narodowej 
zdecydowaną większość nieruchomości uznanych za zbędne i czasowo 
niewykorzystane. Monitorowano sprawność techniczną sprzętu wojskowego, która 
w przypadku sprzętu transportowego (tzw. sprzętu zabezpieczenia logistycznego) 
wynosiła od 80% do 95%. NIK zwraca jednak uwagę na stosunkowo długi czas 
niesprawności części tzw. sprzętu zabezpieczenia logistycznego. 
Podejmowano również działania w celu pełnego ukompletowania jednostek 
wojskowych w sprzęt transportowy, m.in. poprzez dokonywanie przesunięć sprzętu 
transportowego z jednostek, w których występują nadwyżki, do jednostek 
wykazujących braki w ukompletowaniu oraz dokonywanie zakupów nowych 
pojazdów. W ocenie NIK działania te były jednak niewystarczające, gdyż średni 

                                                      
1 Zwany dalej „Inspektoratem” lub „IWSZ”. 
2 W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 4 marca 2016 r. funkcję tą pełnił gen. broni Edward Gruszka. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową. 
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stopień ukompletowania jednostek wojskowych w ww. sprzęt transportowy był stały 
w okresie objętym kontrolą i wynosił 70%, a zakupy stanowiły odpowiednio zaledwie 
59% i 31% zapotrzebowania zgłoszonego w latach 2014 i 2015.  
IWSZ posiadał informacje odnośnie do ponoszonych i planowanych wydatków  
na ochronę obiektów wojskowych oraz dokonywał na jej podstawie analiz 
porównawczych funkcjonowania różnych rozwiązań w systemie ochrony ww. 
obiektów. Nie przeprowadzono jednak analiz finansowych dotyczących wielkości 
środków niezbędnych na zastąpienie Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji 
Ochronnych4 innymi formami ochrony oraz nie występowano do Ministra Obrony 
Narodowej o zwiększenie środków z budżetu państwa na utworzenie etatowych wart 
cywilnych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Gospodarowanie nieruchomościami 

1.1. W latach objętych kontrolą trwały zarząd nad zasobem nieruchomości Sił 
Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej sprawowały podległe Szefowi Inspektoratu: 
Rejonowe Zarządy Infrastruktury w: Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, 
Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu, Zielonej Górze oraz Stołeczny Zarząd 
Infrastruktury w Warszawie i Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu. 
Zasób ten wg stanu na 1 stycznia 2014 r. obejmował 865 kompleksów wojskowych, 
m.in. 209 koszarowych, 101 sztabowych, 79 magazynowych, 46 szkoleniowych 
o łącznej powierzchni gruntów 190 855 ha, (w tym 159 130 ha gruntów leśnych 
w użytkowaniu) zabudowanych 16 569 budynkami o łącznej kubaturze 
56 301 413 m3 i powierzchni użytkowej 10 668 443 m2 oraz 6 388 budowlami5. 
W zakresie kompleksów wojskowych, w kolejnych latach, zasób ten uległ 
nieznacznemu zmniejszeniu, bowiem zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2016 r. 
obejmował 855 kompleksów wojskowych o łącznej powierzchni gruntów 189 940 ha, 
(w tym 158 370 ha gruntów leśnych), w których zmniejszyła się liczba budynków  
do 16 268 o kubaturze 57 240 904 m3 i powierzchni użytkowej 10 792 061 m2, 

natomiast wzrosła liczba budowli do 6 700. 
(dowód: akta kontroli str. 10-12) 

W toku ostatniej pięcioletniej kontroli stanu technicznego6, przeprowadzonej 
w 2013 r., stwierdzono, że 4 968 posiadanych budynków (29,4%) znajdowało się 
w stanie zadowalającym (średni ważony stopień zużycia technicznego7 wynosił 
mniej niż 20% - obiekty te wymagały jedynie zabiegów konserwacyjnych).  
Pozostałe budynki zasobu znajdowały się w gorszym stanie, tj.: 8 585 budynków 
(50,7%) było w stanie niezadowalającym (zużycie 21% - 35% - napraw wymagały 
elementy o trwałości małej i bardzo małej), 2 482 budynki (14,7%) były w stanie 
złym (zużycie 36% - 50% - remontowi lub wymianie należy poddać elementy 
                                                      
4 Wewnętrzne służby ochrony oraz przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadający broń na podstawie 
pozwolenia na broń na okaziciela, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432), zwane dalej „SUFO”. 
5 Tj. obiektami budowlanymi niebędącymi budynkami 
6 Przeprowadzonej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). 
7 Do oceny stopnia zużycia technicznego budynków przyjęto metodę szczegółową, która polega na 
określeniu stopnia uszkodzenia 30 podstawowych elementów obiektu przy uwzględnieniu ich udziału 
w całości ustroju. W konsekwencji wydzielono pięć kategorii kwalifikacyjnych: stan zadowalający, 
stan niezadowalający, stan zły, stan zupełnie zły, do rozbiórki. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

 

konstrukcyjne), 716 budynków (4,2%) w stanie zupełnie złym (zużycie 51% - 70%,  
co oznaczało, że zagrażały bezpieczeństwu użytkowania), natomiast 173 budynki  
(1,0 %) nadawały się do rozbiórki (zużycie powyżej 70 %). 
Średni stopień zużycia budynków wynosił w 2013 r. 26,7% i w porównaniu do 
wyników poprzedniego przeglądu pięcioletniego nieznacznie się zwiększył (o 0,4%, 
w 2008 r. wynosił on bowiem 26,3%). 

 (dowód: akta kontroli str. 58, 195) 

 
Średnie zużycie techniczne budowli8 oceniono w wyniku ww. kontroli stanu 
technicznego (w 2013 r.) na 25% (stan zadowalający), przy czym obiekty terenowe 
na 29% (stan niezadowalający), a elementy uzbrojenia terenu na 24% (stan 
zadowalający). Stopień ten zmniejszył się znacząco w odniesieniu do wyników 
poprzedniego przeglądu pięcioletniego (w 2008 r. wynosił on bowiem 36%).   
Średni stopień zużycia stałych urządzeń technicznych w 2013 r. wynosił od 13% do 
55% w poszczególnych grupach urządzeń. Najmniejszy stopień zużycia posiadały 
transformatory (13%) i centrale klimatyzacyjne (15%), największy – kotły na paliwo 
stałe (55%) i zbiorniki hydroforowe (38%). 
Średni stopień zużycia obiektów terenowej bazy szkoleniowej w 2013 r. (łącznie 995 
obiektów, z tego 897 garnizonowych i 98 poligonowych) wynosił 31%, w tym dla 
obiektów garnizonowych 31%, a dla obiektów poligonowych 28%.  
Spośród 995 ww. obiektów 472 obiekty (48%) pozostawały w stanie zadowalającym 
(zużycie poniżej 25%), tj. występowały nieznaczne uszkodzenia elementów 
i wymagana była jedynie profilaktyka konserwacyjna oraz naprawy zapobiegawcze, 
natomiast 380 obiektów (38%) było w stanie niezadowalającym (zużycie na 
poziomie 26% - 50%, wymagającym remontów polegających na wymianie 
elementów o trwałości średniej i dużej). Pozostałe 143 obiekty (14%, z tego 131 
garnizonowych i 12 poligonowych) znajdowało się w stanie złym (zużycie powyżej 
50%) co oznaczało, że należało je odtworzyć stosownie do potrzeb użytkowników, 
bądź wyłączyć z użytkowania. 
Stopień ten zwiększył się o 2% w odniesieniu do wyników poprzedniego przeglądu 
pięcioletniego (w 2008 r. wynosił on bowiem 29%). 
Średnie procentowe zużycie sztucznych nawierzchni lotniskowych w 2012 r.9 
oceniono w toku ostatniej pięcioletniej kontroli stanu technicznego (przeprowadzonej 
w 2012 r.) na 25% (stan zadowalający). 

(dowód: akta kontroli str. 14-16, 59, 195) 

 
W sprawie działań podejmowanych przez Inspektorat w okresie objętym kontrolą 
w celu poprawy stanu technicznego ww. infrastruktury, Szef Infrastruktury wyjaśnił, 
że: wdrożono szereg rozwiązań organizacyjnych mających na celu usprawnienie 
procesu utrzymania i poprawy stanu technicznego użytkowanej infrastruktury 
wojskowej, tj. wprowadzono - w celu zachowania ciągłości nakładów finansowych 
oraz realnego wpływu na kierunki i priorytety realizowanej działalności 
Technicznego Utrzymania Nieruchomości10 - dwa zadania celowe: C.26-02 – 
remonty nieruchomości oraz C.26-03 konserwacja zlecona, koordynowane przez 

                                                      
8 Dla pozostałych obiektów budowlanych tj. budowli, stałych urządzeń technicznych, obiektów 
szkoleniowych oraz nawierzchni lotniskowych przyjęto trzy grupy kwalifikacyjne, tj.: stan 
zadowalający (zużycie do 25%), stan niezadowalający (zużycie 26-50%) i stan zły (zużycie powyżej 
50%). 
9 Kontrola objęła 24 kompleksy lotniskowe, w tym: sztuczne nawierzchnie lotniskowe oraz istotne 
elementy wyposażenia lotnisk, takie jak systemy energetyczne, elektroświetlne, systemy 
odwadniające, urządzenia zabezpieczające oraz ogrodzenia. 
10 Zwane dalej „TUN” 
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Szefa Inspektoratu z upoważnienia Szefa Infrastruktury, a dotychczas realizowane 
w obszarze zadań własnych zarządców i administratorów nieruchomości. Powyższe 
działania pozwoliły na zachowanie realnej kontroli nad poziomem wydatków 
i kierunkami nakładów na utrzymanie infrastruktury wojskowej. Dodatkowo 
wprowadzono możliwość realizacji zadań tzw. wieloletnich przez administratorów 
nieruchomości, jak również zniesiono ograniczenie wartości zadań dozwolonych do 
realizacji przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze11, komendy portu wojennego12, 
bazy lotnictwa transportowego13, zrównując tym samym administratorów 
i zarządców nieruchomości co do kompetencji w zakresie planowania i realizacji 
zadań TUN, ustanawiając jednocześnie właściwego zarządcę nieruchomości 
ostatecznym koordynatorem i decydentem w obszarze odpowiedzialności. W celu 
bieżącego monitorowania postępów w realizacji opisanych wyżej zadań TUN 
wprowadzono system sprawozdawczo-meldunkowy składający się z syntetycznej 
informacji tygodniowej, jak również aktualizowanych w sytuacji wystąpienia zmian 
odrębnych harmonogramów realizacji zadań konserwacyjnych i remontowych. 
Powyższe działania pozwalają na ciągłą analizę i kontrolę zaangażowania limitów 
środków finansowych, w tym reagowanie na występujące zagrożenia 
w wydatkowaniu środków finansowych. Wprowadzone rozwiązania pozwoliły na 
niezwłoczne i adekwatne do ważności reagowanie na zgłaszane przez 
użytkowników infrastruktury potrzeby oraz wprowadzane przez wyższych 
przełożonych priorytety. 

(dowód: akta kontroli str. 17-18) 

W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą, IWSZ podejmował skuteczne działania, 
bowiem spośród 716 budynków, których stan w 2013 r. został oceniony jako 
zupełnie zły: 

• poprawie uległ stan techniczny 196 budynków (27%), 
• dokonano rozbiórki 186 budynków (26%), 
• przekazano do Agencji Mienia Wojskowego14 lub poza resort obrony 

narodowej 18 budynków (3%), 
• zaplanowano remont, przebudowę lub ujęto w planach inwestycji 75 

budynków (10%), 
• zaplanowano rozbiórkę 108 budynków (15%), 
• wyłączono z eksploatacji lub użytkowanie zostało wstrzymane przez nadzór 

budowlany 14 budynków (2%). 

Ponadto, w okresie objętym kontrolą spośród 173 budynków, których stan w 2013 r. 
został oceniony jako „do rozbiórki”: 

• dokonano rozbiórki 80 budynków (46%), 
• poprawie uległ stan techniczny/ przebudowano 12 budynków (7%), 
• przekazano do AMW 3 budynki (2%), 
• zaplanowano do rozbiórki 40 budynków (23%), 
• zaplanowano do remontu/ modernizacji 4 budynki (2%), 
• wyłączono z eksploatacji (w tym przeznaczono do remontu) 8 budynków 

(4%), 
• w trakcie postępowania administracyjnego – dot. wpisu do rejestru zabytków 

znajdował się 1 budynek (0,6%). 

                                                      
11 Zwane dalej „WOG”. 
12 Zwane dalej „KPW”. 
13 Zwane dalej „BLT”. 
14 Zwanej dalej „AMW”. 
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Spośród 143 ww. obiektów szkoleniowych, których stan w 2013 r. został oceniony 
jako zły: 

• dokonano rozbiórki lub zlikwidowano (w tym jest w trakcie rozbiórki) 
38 obiektów (27%), 

• wyremontowano lub przebudowano 20 obiektów (14%), 
• prowadzona była bieżąca konserwacja 22 obiektów (15%) 
• zaplanowano do remontu/modernizacji 25 obiektów (17%), 
• zaplanowano do rozbiórki/ likwidacji 19 obiektów (13%), 
• wyłączono z użytkowania 6 obiektów (4%), 
• zdjęto z ewidencji 5 obiektów (3%), 
• zaplanowano do przeniesienia i posadowienia w nowej lokalizacji 1 obiekt 

(0,7%), 
• wystąpiono do innego podmiotu o przejęcie w zarząd 1 obiektu (0,7%).  

 (dowód: akta kontroli str. 58, 63-65, 66-68) 

1.2. Zgodnie z §22 Zarządzenia Nr 42 Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 
2011 r. w sprawie sposobu zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi  
na zakwaterowanie sił zbrojnych oraz właściwości organów wojskowych i norm 
rozmieszczenia15, potrzeby w zakresie pozyskania nieruchomości na 
zakwaterowanie zgłaszali: Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca 
Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant 
Główny Żandarmerii. Potrzeby inwestycyjne generowane były przez użytkowników 
nieruchomości, którzy realizują zadania wynikające z przyjętych programów 
operacyjnych i specyfiki jednostek. To właśnie użytkownicy określają potrzeby, a ich 
przełożeni akceptują je, określają priorytety i wnioskują o realizację. Podmiotem 
odpowiedzialnym za określanie rejonów zakwaterowania poszczególnych jednostek 
organizacyjnych i jednostek wojskowych w garnizonie jest Dowódca Garnizonu, 
który opracowuje „Koncepcję rozwoju garnizonu”, w której określa potrzeby 
związane z zabezpieczeniem potrzeb poszczególnych jednostek w zakresie 
pozyskania nowych nieruchomości, przekazania nieruchomości zbędnych, potrzeb 
inwestycyjnych, dyslokacji jednostek garnizonu itp. 

(dowód: akta kontroli str. 83-84) 

W odpowiedzi na pytania czy w resorcie obrony narodowej ustalono, jaką 
infrastrukturę jednostki wojskowe mają posiadać, jakie były to wymogi i czym się 
kierowano przy ich ustalaniu, Szef Infrastruktury wyjaśnił, że resort posiadał wiedzę 
jakie potrzeby generują jednostki wojskowe w zakresie infrastruktury, co wynikało 
z dokumentu planistycznego zatwierdzanego przez Ministra Obrony Narodowej 
jakim był „Program Rozwoju Sił Zbrojnych”, opracowywany przez Sztab Generalny 
Wojska Polskiego na dziesięcioletnie okresy planistyczne”. Pochodną tego 
programu były m.in. wieloletnie plany inwestycji budowlanych, plany modernizacji 
technicznej, jak również koncepcje rozwoju garnizonów. Kryteriami uwzględnianymi 
przy opracowywaniu programu rozwoju były różnego typu programy operacyjne 
wdrażane w Siłach Zbrojnych RP. 

(dowód: akta kontroli str. 84) 

W sprawie opracowania koncepcji dyslokacji jednostek wojskowych Szef Oddziału 
Organizacyjno-Planistycznego wyjaśnił, że poszczególni dowódcy garnizonów 
zostali zobligowani do opracowania koncepcji rozwoju garnizonów w latach  
2013-2022, na podstawie „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie 

                                                      
15 Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 236 ze zm. obowiązujące do 26 lipca 2016 r., tj. w okresie objętym 
kontrolą .  
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opracowywania koncepcji rozwoju garnizonów w latach 2013-2022” wprowadzonych 
decyzją Nr 28/Org./P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2014 r.16. 
Koncepcje rozwoju garnizonów zostały opracowane na podstawie obowiązujących 
dokumentów związanych z programowaniem rozwoju w Siłach Zbrojnych17 i w razie 
konieczności były aktualizowane zgodnie z zachodzącymi zmianami w Siłach 
Zbrojnych poprzez wykonanie aneksów do tych planów. W koncepcjach rozwoju 
poszczególnych garnizonów uwzględniono zarówno zmiany organizacyjne, jak 
i zmiany dyslokacyjne poszczególnych jednostek wojskowych. Zmiany dyslokacyjne 
planowane są zarówno w ramach poszczególnych garnizonów, jak i pomiędzy 
garnizonami. Zamierzenia dyslokacyjne ujęte w poszczególnych koncepcjach 
rozwoju garnizonów są podstawą do ujęcia tych zamierzeń w kolejnych 
opracowanych corocznie planach zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił 
Zbrojnych RP oraz głównych kierunków zmian organizacyjnych zatwierdzanych 
przez Ministra Obrony Narodowej. 

(dowód: akta kontroli str. 81, 180) 

W okresie objętym kontrolą uznano za zbędne dla resortu obrony narodowej 
(i zaplanowano do przekazania) oraz przekazano poza resort nieruchomości: 

• w 2014 r. uznano za zbędne 78 nieruchomości (w tym 288 budynków 
o łącznej powierzchni użytkowej 48 898 m2), z czego przekazano 78 
nieruchomości (w tym 285 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 
48 051 m2). 

• w 2015 r. uznano za zbędne dla resortu 54 nieruchomości (w tym 63 budynki 
o łącznej powierzchni użytkowej 20 342 m2) z czego przekazano 51 
nieruchomości (w tym 63 budynki o łącznej powierzchni użytkowej 16 597 
m2), 

• w 2016 r. uznano za zbędne dla resortu 17 nieruchomości (w tym 
30 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 10 343 m2, z czego (do 30 
czerwca) przekazano 11 nieruchomości (w tym 6 budynków o łącznej 
powierzchni użytkowej 1 357 m2). 

Przyczynami różnicy pomiędzy liczbą budynków/nieruchomości planowanych do 
przekazania poza resort obrony narodowej, a liczbą faktycznie przekazanych były: 
w 2014 r. w przypadku dwóch z tych obiektów ich rozbiórka, a w przypadku jednego 
mylne zakwalifikowanie w planie budowli jako budynku, a w 2015 r. opóźnienia 
(w dwóch przypadkach) w przekazaniu nieruchomości (skutkujące ich faktycznym 
przekazaniem poza resort w 2016 r.) oraz wstrzymanie przekazania jednej 
nieruchomości w związku z uzgodnioną zamianą działki na inną przydatną dla 
jednostki wojskowej. 

W okresie objętym kontrolą uznano za czasowo niewykorzystywane przez resort 
(i zaplanowano do przekazania) oraz przekazano nieruchomości: 

• w 2014 r. uznano za czasowo niewykorzystywane 144 nieruchomości (w tym 
11 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 11 458 m2, z czego  
przekazano 133 nieruchomości (w tym 9 budynków o łącznej powierzchni 
użytkowej 11 369 m2. 

                                                      
16 W sprawie określenia zadań organów wojskowych dotyczących opracowywania i zatwierdzania 
koncepcji rozwoju garnizonów oraz wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej 
„Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie opracowywania koncepcji rozwoju garnizonów 
w latach 2013-2022”. 
17 „Programu rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022”, planów pochodnych do programu 
(tj. wieloletnich planów rzeczowych i planów uzupełniających) oraz planów zamierzeń 
organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz głównych kierunków zmian organizacyjnych 
na poszczególne lata. 



 

8 

 

• w 2015 r. uznano za czasowo niewykorzystywane 121 nieruchomości (w tym 
2 budynki  o łącznej powierzchni użytkowej 11 964 m2, z czego  przekazano 
119 nieruchomości (w tym 1 budynek o łącznej powierzchni użytkowej 
11 963 m2, 

• w 2016 r. uznano za zbędne dla resortu 76 nieruchomości (w tym 
77 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 3 334 m2), z czego do  
30 czerwca 2016 r. przekazano 47 nieruchomości (w tym 48 budynków  
o łącznej powierzchni użytkowej 1 512 m2). 

Przyczynami różnicy pomiędzy liczbą budynków/nieruchomości planowanych do 
przekazania poza resort obrony narodowej, a liczbą faktycznie przekazanych były: - 
w 2014 r. w przypadku dwóch nieruchomości ich zagospodarowanie przez wojsko, 
w przypadku jednej trwający remont (którego zakończenie zaplanowano na 2017 r.), 
w pięciu przypadkach odmowa podpisania umowy przez AMW, a w trzech 
przypadkach odstąpienie gminy od umowy użyczenia nieruchomości, natomiast 
w 2015 r. wycofanie się z planu przekazania nieruchomości. 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 185-189) 

Tym samym w ocenie NIK podejmowano skuteczne działania w celu przekazania 
poza resort nieruchomości uznanych za zbędne i czasowo niewykorzystane. 

Inspektorat terminowo, tj. do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego przekazanie 
mienia, przekazywał do zatwierdzenia Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej plany przekazywania nieruchomości czasowo 
niewykorzystywanych przez resort obrony narodowej do AMW, co było zgodne 
z wymaganiami określonymi w  §8 Decyzji Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia 
Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa 
Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez 
niego nadzorowanych18. 

Terminowo przekazywano również wnioski do planu przekazywania nieruchomości 
zbędnych dla potrzeb resortu obrony narodowej na lata 2014, 2015 i 2016, bowiem 
zostały one przekazane przez Szefa Inspektoratu Dyrektorowi Departamentu 
Infrastruktury w Ministerstwie Obrony Narodowej zgodnie z §7 Decyzji Nr 230/MON 
z dnia 20 czerwca 2011 r. do dnia 31 stycznia roku poprzedzającego przekazanie 
mienia.  

(dowód: akta kontroli str. 59-61, 69-73) 

Jak wyjaśnił Szef Infrastruktury, dane zawarte w rocznych sprawozdaniach o stanie 
wykorzystania powierzchni w kompleksach wojskowych wykorzystywane były do: 
− opracowania Koncepcji Rozwoju Garnizonów, 
− analizy możliwości zakwaterowania pododdziałów własnych i wojsk obcych, 

realizowanego w czasie szkoleń i ćwiczeń, 
− uzyskiwania danych planistycznych do programowania Centralnych Planów 

Inwestycji Budowlanych, 
− analizy zasobu pod względem zmiany funkcji związanej z przeznaczeniem 

obiektów i dostosowaniem ich do potrzeb dyslokacyjnych jednostek wojskowych. 
(dowód: akta kontroli str. 194-195) 

1.3.  
Inspektorat realizował zadania obejmujące planowanie i organizowanie czynności 
kontrolnych w formie tzw.: „nadzorów służbowych” (w 2014 r.), „czynności 
                                                      
18 Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 185, zwanej dalej „Decyzją 230/MON z dnia 20 czerwca 2011 r.” 
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sprawdzających” (w 2015 r.) i „kontroli w trybie uproszczonym” (w 2016 r.) 
w  podległych Szefowi Inspektoratu jednostkach wojskowych i instytucjach 
(rejonowych zarządach infrastruktury19, WOG, regionalnych bazach logistycznych20, 
BLT, KPW). 

(dowód: akta kontroli str. 21) 

Nadzory służbowe realizowane były do maja 2015 r. na podstawie „Instrukcji 
o planowaniu i rozliczaniu działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych RP”21. Instrukcja 
ta obejmowała zasady planowania i rozliczania działalności bieżącej, rozumianej 
jako ogół przedsięwzięć wykonywanych w skali roku, miesiąca i tygodnia dla 
realizacji celów i zadań wynikających z treści ustaw, rozporządzeń, uchwał, 
regulaminów organizacyjnych oraz decyzji, rozkazów i wytycznych. Natomiast 
nadzór służbowy zdefiniowano w niej jako czynności dowódczego oddziaływania na 
funkcjonowanie, wykonywanie zadań przez nadzorowany podmiot, czy też osoby 
funkcyjne wraz z możliwością ponoszenia współodpowiedzialności za ich 
działalność, nadzór służbowy zawiera w sobie obserwację, diagnozę oraz 
ewentualne sformułowanie zaleceń, a także możliwości służbowego (prawnego, 
dyscyplinarnego) oddziaływania dowódczej ingerencji w działalność nadzorowanego 
podmiotu, w celu skorygowania jego działalności w pożądanym kierunku. Wyniki 
nadzoru służbowego powinny być dokumentowane w formie meldunku, notatki 
służbowej lub wpisu w książkach meldunków żołnierzy pełniących służbę, książkach 
kontroli, dziennikach lekcyjnych itp. 

(dowód: akta kontroli str. 313-314) 

W dniu 25 listopada 2014 r. Szef IWSZ wydał rozkaz Nr 258 w sprawie prowadzenia 
działalności kontrolnej przez Inspektorat Wsparcia SZ, w którym m.in. polecił 
dokumentowanie nadzorów służbowych w formie sprawozdania z nadzoru 
służbowego. 

(dowód: akta kontroli str. 337-338) 

Jak wyjaśnił Szef Infrastruktury, w wyniku wprowadzenia do użytku służbowego 
„Jednolitych procedur działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej”22, od maja 2015 r. w miejsce nadzorów służbowych wprowadzano w IWSZ 
czynności sprawdzające, które realizowane były na podstawie art. 13c ustawy  
z dnia ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej23 oraz „Szczegółowego Zakresu Działania Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych”24, jako dodatkowa forma sprawowania funkcji nadzorczych 
nad podległymi jednostkami i instytucjami wojskowymi, wynikających wprost 
z zakresów obowiązków osób funkcyjnych ujętych w ww. dokumencie, a które nie 
zostały wprowadzone do planu kontroli IWSZ na dany rok. Planowanie czynności 
nadzorczych realizowanych w ten sposób odbywało się bez uwzględniania 
wszystkich procedur związanych z przeprowadzaniem kontroli w trybie zwykłym 
i uproszczonym (duża liczba przedsięwzięć wymagających koordynacji 
z Dowództwem Generalnym RSZ oraz Departamentem Kontroli MON, wymogi 
formalne wykonywanej dokumentacji), na zasadach określonych w decyzji 

                                                      
19 Zwanymi dalej „RZI”. 
20 Zwanymi dalej „RBLog”. 
21 Wprowadzonej Rozkazem Nr 293/SG/BK Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 26 kwietnia 
2010 r., sygn. Szt. Gen. 1624/2010. 
22 Stanowiących załącznik do decyzji Nr 124/Org./DG RSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 
24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Jednolitych procedur działalności bieżącej 
w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. 
23 Dz. U. z 2015 r., poz. 827 ze zm. 
24 Stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Z-7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 
12 grudnia 2013 r. (ze zm.). 
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Nr 285/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie 
planowania i koordynacji działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej25. 
Czynności sprawdzające przeprowadzano dokumentując je „Sprawozdaniem 
z czynności sprawdzających …” spełniającym wymogi określone dla „Sprawozdania 
z kontroli w trybie uproszczonym” (art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji 
rządowej – przyp. NIK). Od 2016 r. w IWSZ realizowane były wyłącznie zamierzenia 
kontrolne (kontrole w trybie zwykłym oraz kontrole w trybie uproszczonym) na 
podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej.  

(dowód: akta kontroli str. 192-193, 350-377) 

W okresie objętym kontrolą (do dnia 30 czerwca 2016 r.) przeprowadzono w ww. 
formach – w zakresie gospodarowania nieruchomościami 15 czynności kontrolnych 
w 27 jednostkach, w tym: w 2014 r. osiem nadzorów służbowych w 14 jednostkach 
i w 2015 r. siedem czynności sprawdzających w 13 jednostkach (w 2016 r. kontroli 
w tym zakresie nie przeprowadzono).  
Czynności kontrolne dotyczyły następujących zagadnień: 

• przestrzegania przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa przez zarządcę nieruchomości wojskowych - w czterech 
jednostkach (RZI), 

• realizacji konserwacji i remontów nieruchomości - w dziewięciu jednostkach 
(jednym RZI, sześciu WOG, jednej BLT i jednej KPW), 

• rozliczenia działalności bieżącej w obszarze planowania i realizacji inwestycji 
budowlanych, remontów i konserwacji nieruchomości - w czterech 
jednostkach (w trzech RZI i w jednym terenowym oddziale lotniskowym), 

• rozliczenia działalności bieżącej w obszarze zadań konserwacyjnych 
i remontowych - w dziesięciu jednostkach (w dwóch RZI i w ośmiu WOG). 

Łącznie kontrolami w zakresie gospodarowania nieruchomościami objęto sześć 
z dziesięciu RZI (w tym trzy dwukrotnie) oraz 12 z 45 WOG (w tym dwa dwukrotnie). 

 (dowód: akta kontroli str. 21-44) 

Czynności kontrolne w 18 jednostkach zostały udokumentowane w notatkach 
z nadzoru służbowego lub w sprawozdaniach z czynności sprawdzających 
podpisanych przez osoby przeprowadzające kontrole. W dokumentach tych 
podawano m.in. zakres czynności kontrolnych, opis ustalonego stanu faktycznego 
oraz wnioski i zalecenia.  
Do najważniejszych nieprawidłowości stwierdzonych w toku ww. czynności należały: 

• zawieranie przez jeden z RZI umów użyczenia w trybie niezgodnym 
z odpowiednimi przepisami (na podstawie planu współpracy, a powinny być 
zawarte na podstawie uzyskanej zgody),  

• niekompletna dokumentacja nieruchomości (dot. umów użyczenia 
zawieranych przez jeden z RZI, np. brak planu współpracy lub protokołu 
przejęcia nieruchomości), 

• brak ujawnienia w księgach wieczystych niektórych nieruchomości faktu, 
że były one w trwałym zarządzie jednego z RZI, 

• w zakresie procedury zbierania potrzeb rzeczowych od użytkowników, ich 
weryfikacji i przesyłania do beneficjentów i Inspektoratu - błędne określenie 
beneficjenta (w trzech RZI), przypadki znacznego przekroczenia terminu 
dokonania zgłoszenia przez użytkowników potrzeb inwestycyjnych 
i remontowych (w dwóch RZI), a także celowe zaniżanie wartości zadań 
przez użytkowników oraz skracanie okresu realizacji inwestycji (w dwóch 
RZI), 

                                                      
25 Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 237. 



 

11 

 

• brak oceny kompletności przesłanych minimalnych wojskowych wymagań 
organizacyjno-użytkowych (MWWO-U) lub oceny czy zawarte w nich dane 
są pełne i wystarczające dla przyszłego inwestora (w jednym RZI), 

• w czterech jednostkach (trzech WOG i jednej komendzie portu wojennego) 
obsada (stan zatrudnienia) infrastruktury inspektorów branżowych 
odpowiedzialnych za dokumentacyjne przygotowanie zadań (sporządzanie 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich), a także realizująca 
nadzór inwestorski robót budowlanych była niewystarczająca, co obniżało 
w sposób znaczący zdolność tych jednostek do realizacji zadań.  

W związku z powyższym do kierowników jednostek kontrolowanych  
skierowano - w sprawozdaniach z czynności sprawdzających lub notatkach 
służbowych z przeprowadzonego nadzoru - zalecenia usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości. W pięciu przypadkach (w sprawozdaniach z czynności 
sprawdzających) nałożono na kierowników jednostek kontrolowanych obowiązek 
złożenia meldunków o wykonaniu zaleceń w wyznaczonych w sprawozdaniach 
terminach. Jednostki te przesłały do Inspektoratu pisemne meldunki o sposobie 
realizacji wniosków i zaleceń.  

(dowód: akta kontroli str. 88-92, 176-178) 

W Planach kontroli i nadzorów służbowych opracowanych przez Szefa Wydziału 
Koordynacji Kontroli w IWSZ, obejmujących wszystkie kontrole przeprowadzane 
przez pracowników Inspektoratu w jednostkach podległych (w różnych zakresach) 
ujęto:  

• w 2014 r. w planie kontroli 26 pozycji i w planie nadzoru służbowego  
179 pozycji, 

• w 2015 r. w planie kontroli 25 pozycji i w planie nadzorów i czynności 
sprawdzających 177 pozycji, 

• w 2016 r. w planie kontroli (jedynym jaki na ten rok sporządzono) 67 pozycji. 
(dowód: akta kontroli str. 378) 

 
W latach 2014 - 2015 nie przeprowadzono zaplanowanych czynności kontrolnych 
w zakresie gospodarowania nieruchomościami w pięciu jednostkach. Jak wyjaśnił 
Szef Infrastruktury, przyczynami ich niezrealizowania były m.in. oszczędności 
finansowe wprowadzone w resorcie oraz konieczność realizacji innych pilnych 
zadań.  

(dowód: akta kontroli str. 21) 

Od 2016 r. zgodnie z pismem Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych nr 65507/DG/2/14 z 9 grudnia 2014 r. wszystkie zamierzenia kontrolne, 
określane dotychczas jako „nadzory służbowe”, powinny być realizowane jako 
kontrole w trybie uproszczonym, poprzedzone przeprowadzeniem gruntownej 
analizy konieczności ich przeprowadzenia i zgłaszane do Wydziału Koordynacji 
i Kontroli Inspektoratu do dnia piątego każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, 
w którym planowana jest kontrola. 
Do 30 czerwca 2016 r. przeprowadzono jedną kontrolę w tym trybie, nie dotyczyła 
ona gospodarowania nieruchomościami lecz gospodarowania sprzętem. 

(dowód: akta kontroli str. 21, 43-44) 
 
Szef Oddziału Nieruchomości i Zakwaterowania Wojska wyjaśnił, że w 2016 r. nie 
zaplanowano kontroli gospodarowania nieruchomościami przez jednostki podległe 
(zarządy infrastruktury), ponieważ plan kontroli Departamentu Kontroli Ministerstwa 
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Obrony Narodowej wyczerpywał zakres kontroli tych jednostek i nie były wymagane 
dodatkowe kontrole realizowane przez IWSZ.  

(dowód: akta kontroli str. 308) 
1.4. Łączna wartość potrzeb zgłoszonych przez rejonowe zarządy infrastruktury 
i terenowe oddziały lotniskowe w zakresie inwestycji budowlanych wyniosła 
17 997 758,1 tys. zł, z tego: 6 511 823,4 tys. zł w 2014 r., 5 968 357,7 tys. zł 
w 2015  r. i 5 517 577,0 tys. zł w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 304-307) 
Według ww. zatwierdzonych planów limity finansowe na realizację inwestycji 
wynosiły: 1 172 877,0 tys. zł w 2014 r., 1 363 657,0 tys. zł w 2015 r.  
i 1 269 500,0 tys. zł w 2016 r., a po korektach tych planów: 1 164 687,6 tys. zł  
w 2014 r., 1 165 066,6 tys. zł w 2015 r. i 1 269 500,0 tys. zł w 2016 r. 
Łączna kwota wydatków poniesionych przez podległe Inspektoratowi jednostki  
na inwestycje wyniosła 2 661 975,7 tys. zł, z tego: 1 160 734,1 tys. zł w 2014 r. 
(18% wartości zgłoszonych potrzeb i 99% limitu wydatków), 1 164 907,2 tys. zł  
w 2015 r. (20% wartości zgłoszonych potrzeb i 99% limitu wydatków) oraz  
336 334,4 tys. zł w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. (26% limitu 
wydatków na cały 2016  r.).  

(dowód: akta kontroli str. 77-79) 
W latach objętych kontrolą podległe Szefowi Inspektoratu jednostki (RZI, WOG, 
BLT, KPW) zgłosiły potrzeby w zakresie remontów i konserwacji nieruchomości  
na łączną kwotę 2 336 913,4  tys. zł, z tego: 754 189,6 tys. zł w 2014 r.,  
770 576,7 tys. zł w 2015 r. i 812 147,1 tys. zł w 2016 r. Przydzielony limit wydatków 
na te lata wyniósł 1 362 863,1 tys. zł, z tego 397 002,6 tys. zł w 2104 r.,  
436 463,0 tys. zł w 2015 r. i 529 397,5 tys. zł w 2016 r., co stanowiło od 53%  
do 65% zgłoszonych potrzeb. 

 (dowód: akta kontroli str. 304-307) 

Łączna wartość wydatków na remont i konserwację wg zatwierdzonych planów tych 
wydatków (po zmianach) wyniosła 1 507 665,9 tys. zł, z tego: 447 245,3 tys. zł 
w 2014 r., 489 249,6 tys. zł w 2015 r. i 571 171,0 tys. zł w 2016 r. 
Wartość poniesionych wydatków na remonty i konserwację nieruchomości  
wyniosła 1 005 247,9 tys. zł, z tego: 446 877,2 tys. zł w 2014 r. (co stanowiło 
59% zgłoszonych potrzeb) , 489 191,1 tys. zł w 2015 r. (63% zgłoszonych potrzeb) 
i 69 179,6 tys. zł w 2016 r. (do 30 czerwca). 

 (dowód: akta kontroli str. 49-54) 

Łączna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie (eksploatację) kompleksów 
wojskowych na obszarze działania poszczególnych rejonowych zarządów 
infrastruktury wyniosła w 2014 r. 1 737 638,2 tys. zł. Na kwotę tą składały się: 

• wydatki komunalne, w tym zakup energii, opału, opłaty za wodę i ścieki 
w kwocie 565 403,0 tys. zł (33%), 

• remonty, konserwacja oraz zakup sprzętu i materiałów w kwocie  
499 911,4 tys. zł (29%), 

• wydatki osobowe – wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie  
276 731,9 tys. zł (16%), 

• podatki i opłaty w kwocie 214 900,2 tys. zł (12%), 
• usługi obce, opinie, ekspertyzy w kwocie 180 691,7 tys. zł (10%). 

Łączna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie (eksploatację) kompleksów 
wojskowych na obszarze działania poszczególnych rejonowych zarządów 
infrastruktury wyniosła w 2015 r. 1 716 171,7 tys. zł. Na kwotę tą składały się: 
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• wydatki komunalne, w tym zakup energii, opału, opłaty za wodę i ścieki 
w kwocie 527 569,0 tys. zł (31%), 

• remonty, konserwacja oraz zakup sprzętu i materiałów w kwocie  
490 184,0 tys. zł (29%), 

• wydatki osobowe – wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie  
275 965,1 tys. zł (16%), 

• podatki i opłaty w kwocie 211 972,3 tys. zł (12%), 
• usługi obce, opinie, ekspertyzy w kwocie 210 481,4 tys. zł (12%). 

Łączna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie (eksploatację) kompleksów 
wojskowych na obszarze działania poszczególnych rejonowych zarządów 
infrastruktury w 2016 r. (na dzień 30 czerwca) wyniosła 753 207,0 tys. zł. Na kwotę 
tą składały się: 

• wydatki komunalne, w tym zakup energii, opału, opłaty za wodę i ścieki 
w kwocie 297 241,9 tys. zł (39%), 

• remonty, konserwacja oraz zakup sprzętu i materiałów w kwocie  
91 923,6 tys. zł (12%), 

• wydatki osobowe – wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie  
146 922,2 tys. zł (20%), 

• podatki i opłaty w kwocie 113 782,6 tys. zł (15%), 
• usługi obce, opinie, ekspertyzy w kwocie 103 336,9 tys. zł (14%). 

(dowód: akta kontroli str. 47-48, 191) 
 

1.5. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi proces opracowywania i realizacji 
planów inwestycji stosowanymi przez Inspektorat były: Decyzja Nr 7/MON Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie opracowywania i realizacji 
centralnych planów rzeczowych, Decyzja Nr 103/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie opracowywania i realizacji centralnych planów 
rzeczowych, Decyzja Nr 412/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 
20 października 2014 r. w sprawie systemu planowania zasobów, usług  
i robót budowalnych w resorcie obrony narodowej oraz corocznie wydawane 
Wytyczne Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego P-8 Sztabu Generalnego WP  
do planowania zadań w obszarze centralnych planów rzeczowych26 i Wytyczne 
Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w sprawie planowania potrzeb27. 

W celu właściwej weryfikacji, wskazywania i opracowywania zestawień 
priorytetowych potrzeb w obszarze inwestycji budowlanych i remontów 
nieruchomości, Szef Inspektoratu wydał w dniu 27 lutego 2012 r. Rozkaz Nr 62 
w sprawie powołania stałego zespołu roboczego do weryfikowania i opracowywania 
priorytetów zadań inwestycyjno-remontowych w obszarze infrastruktury wojskowej 
w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych28, w którym polecił koordynować 
przeprowadzenie weryfikacji potrzeb w zakresie inwestycji budowlanych i remontów 

                                                      
26 Wytyczne Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego P-8 Sztabu Generalnego WP do planowania 
zadań w obszarze centralnych planów rzeczowych na lata 2014-2015 z dnia 20 września 2012 r., 
Wytyczne Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego P-8 Sztabu Generalnego WP do planowania 
zadań w obszarze centralnych planów rzeczowych na lata 2015-2016 z dnia 25 września 2013 r., 
Wytyczne Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego P-8 Sztabu Generalnego WP do planowania 
zadań rzeczowych na 2016 r. z dnia 25 lipca 2014 r. 
27 Wytyczne Szefa IWSZ w sprawie planowania potrzeb na 2014 r. z dnia 26 września 2014 r., 
Wytyczne Szefa IWSZ w sprawie planowania potrzeb na 2015 r. z dnia 14 sierpnia 2015 r., Wytyczne 
Szefa IWSZ w sprawie planowania potrzeb na 2016 r. z dnia 19 sierpnia 2016 r.  
28 Zmieniony Rozkazem Szefa IWSZ Nr 130 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania stałego 
zespołu roboczego do weryfikowania i opracowywania priorytetów zadań inwestycyjnych 
i remontowych w obszarze infrastruktury wojskowej w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych. 
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nieruchomości na 2013 rok i opracowanie zestawienia zadań priorytetowych, 
natomiast na lata następne zapewnić weryfikację wskazanych potrzeb przez 
użytkowników infrastruktury. Jednocześnie w powyższym Rozkazie został przyjęty 
„Harmonogram prac stałego zespołu roboczego do weryfikowania i opracowywania 
priorytetów zadań inwestycyjno-remontowych w obszarze infrastruktury wojskowej 
na 2013 rok oraz lata następne w Inspektoracie Wsparcia Sil Zbrojnych”.  

Jak wyjaśnił Szef Infrastruktury, w wyniku prac ww. „stałego zespołu roboczego” 
została nakreślona hierarchia pilności realizacji poszczególnych zadań 
w poszczególnych obszarach zadaniowych priorytetowych dla funkcjonowania 
i zabezpieczenia realizacji zadań przez Inspektorat, która obejmowała:  
− zadania wynikające z decyzji Ministra Obrony Narodowej oraz planów 

organizacyjno-dyslokacyjnych, 
− zadania związane z bezpieczeństwem składów środków bojowych, 
− zadania związane z modernizacją bazy szkoleniowej, 
− zadania wynikające z konieczności zabezpieczenia kompleksów wojskowych 

w media, 
− wynikających z konieczności zabezpieczenia kompleksów wojskowych w sieci 

strukturalne, 
− zadania związane z modernizacją bazy składów materiałowych, 
− zadania związane z Centrum Szkolenia Logistycznego, 
− pozostałe zadania priorytetowe. 

(dowód: akta kontroli str. 84-86) 

W wyniku analizy potrzeb inwestycyjnych zgłoszonych przez wybrane dwa 
z dziesięciu zarządów infrastruktury (RZI Kraków i RZI Wrocław) do planów na lata 
2014, 2015 i 2016, stwierdzono że: 

• w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych29 na 2014 r. uwzględniono: 
cztery ze 113 zadań zgłoszonych przez RZI Kraków oraz siedem ze 126 
zadań zgłoszonych przez RZI Wrocław, 

• w CPIB na 2015 r. uwzględniono jedno ze 103 zadań dla których jako 
inwestora przewidziano RZI Wrocław, a nie uwzględniono żadnego ze 136 
zadań zgłoszonych przez RZI Kraków, 

• w CPIB na 2016 r. nie uwzględniono żadnego ze 110 zadań zgłoszonych 
przez RZI Kraków, ani żadnego ze 107 zadań zgłoszonych przez RZI 
Wrocław, 

 (dowód: akta kontroli str. 405-406) 

NIK zwraca uwagę, że przydzielane limity wydatków na kolejne lata okresu objętego 
kontrolą pozwalały na zaspokojenie zaledwie od 18% do 20% wszystkich potrzeb 
w zakresie inwestycji budowlanych oraz od 53% do 65% potrzeb w zakresie 
remontów i konserwacji nieruchomości, zgłaszanych przez podległe Szefowi 
Inspektoratu jednostki, na co jednak Inspektorat nie miał wpływu. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że w okresie objętym kontrolą, IWSZ prawidłowo 
realizował zadania w celu utrzymania zasobu nieruchomości Sił Zbrojnych 
(budynków i budowli) w należytym stanie technicznym, poprawy stanu technicznego 
obiektów budowlanych, a także przekazania poza resort obrony narodowej 
nieruchomości uznanych za zbędne i czasowo niewykorzystane.  

                                                      
29 Zwanym dalej „CPIB”. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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2. Gospodarowanie mieniem ruchomym i wyposażenie jednostek 
wojskowych. 

2.1. Służba samochodowo-czołgowa30, w okresie objętym kontrolą, dysponowała: 
18 631 pojazdami wg stanu ewidencyjnego na początek 2014 r., 18 336 na początku 
2015 r. i 18 122 na początku 2016 r., a wg stanu na 30 czerwca 2016 r. 17 778 
pojazdami. 
Z powyższej liczby 3 543 pojazdy (20%) miały poniżej 5 lat, 2 384 pojazdy (13%)  
od 6 do 10 lat, 2 030 pojazdów (11%) od 11 do 15 lat, 2 049 pojazdów (12%)  
od 16 do 20 lat, natomiast 7 772 pojazdy (44%) miały ponad 20 lat. 
Największą liczebnie grupę pojazdów stanowiły samochody średniej ładowności 
wysokiej mobilności (5 409 szt., 30%). Znaczna większość pojazdów z tej grupy 
(70%) była starsza niż 20 lat, a 11% tych pojazdów miało mniej niż 5 lat. Drugą pod 
względem liczebności grupę pojazdów stanowiły samochody ciężarowo-osobowe 
wysokiej mobilności (2 140 szt., 12%). W tej grupie 34% pojazdów miało od 11-15 
lat, 27% od 16 do 20 lat, a 13% ponad 20 lat. Trzecią pod względem liczebności 
grupę pojazdów stanowiły samochody ogólnego przeznaczenia średniej ładowności 
(2 066 szt., 12%). Większość pojazdów z tej grupy (62%) była starsza niż 20 lat, 
a 27% tych pojazdów miało mniej niż 5 lat. 

Służba medyczna dysponowała: 844 pojazdami wg stanu ewidencyjnego na 
początek 2014 r., 849 na początku 2015 r. i 825 na początku 2016 r., a wg stanu  
na 30 czerwca 2016 r. 804 pojazdami. Na liczbę te składało się 741 samochodów 
sanitarnych jednonoszowych i 63 samochody sanitarne wielonoszowych. Spośród 
ww. pojazdów 167 (21%) miało mniej niż 5 lat, 162 pojazdy (20%) od 6 do 10 lat, 
181 pojazdów (23%) od 11 do 15 lat, 109 pojazdów (14%) od 16 do 20 lat,  
a 185 pojazdów (22%) było starszych niż 20 lat.  

Służba żywnościowa dysponowała: 960 pojazdami wg stanu ewidencyjnego na 
początek 2014 r., 969 na początku 2015 r. i 1 026 na początku 2016 r. i wg stanu  
na 30 czerwca 2016 r. Na liczbę tę składały się: cysterny do transportu wody na 
samochodzie (416 szt., 41%), samochody chłodnie (259 szt., 25%), samochody 
izotermiczne (202 szt., 20%) i samochody do przewozu pieczywa (149 szt., 15%).  
Z powyższej łącznej liczby pojazdów w 2016 r. 267 pojazdów (26%) miało poniżej  
5 lat, 120 pojazdów (12%) od 6 do 10 lat, 110 pojazdów (11%) od 11 do 15 lat,  
a 528 pojazdów (51%) miało więcej niż 15 lat. 

 (dowód: akta kontroli str. 97-99) 

Monitorowanie przez pracowników Inspektoratu sprawności technicznej sprzętu 
wojskowego prowadzone było zgodnie z odpowiednimi Wytycznymi Szefa 
Inspektoratu31. Jednostki wojskowe przesyłały do właściwych WOG w wersji 
elektronicznej w cyklu miesięcznym „Analizy stanu technicznego sprzętu 
wojskowego”, sporządzone wg stanu na ostatni dzień upływającego miesiąca. 
Analizy te (w pliku arkusza kalkulacyjnego wg wzoru określonego w załączniku nr 14 
do ww. Wytycznych) zawierały – podane odrębnie dla każdej grupy sprzętu – liczby 
wg etatu, wg ewidencji oraz liczbę sprzętu niesprawnego i będącego w naprawie 
(z podaniem miejsc realizowania naprawy). Ponadto, dla każdej niesprawnej pozycji 

                                                      
30 Bez czołgów i innego uzbrojenia. 
31 Wytyczne Szefa IWSZ z dnia 7 października 2014 r. w sprawie funkcjonowania podsystemu 
zabezpieczenia technicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wytyczne Szefa IWSZ z dnia 
5 stycznia 2015 r. zmieniające ww. Wytyczne oraz Wytyczne Szefa IWSZ z dnia 31 maja 2016 r. 
w sprawie funkcjonowania podsystemu technicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Opis stanu 
faktycznego 
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sprzętu w części opisowej do ww. analizy (załącznik nr 15 do ww. Wytycznych) 
podawały nazwę sprzętu, jego nr rejestracyjny lub fabryczny, opis głównych 
niesprawności, opisy działań podjętych przez jednostkę w celu usprawnienia sprzętu 
oraz działań podjętych przez WOG. 
Następnie WOG po dokonaniu ich weryfikacji i uzupełnieniu przesyłały te analizy  
do właściwych RBLog. Te ostatnie, po dokonaniu ich weryfikacji i uzupełnieniu 
przesyłały analizy do Szefa Oddziału Planowania i Analiz w Inspektoracie.  
Na podstawie tak otrzymanych analiz, pracownicy Oddziału Planowania i Analiz 
w Inspektoracie sporządzali w formie elektronicznej - w arkuszu kalkulacyjnym -  
co miesiąc analizę stanu technicznego sprzętu wojskowego we wszystkich 
jednostkach podległych Szefowi Inspektoratu. 

(dowód: akta kontroli str. 117, 121-127, 128) 

Z treści ww. analiz wynikało, że w poszczególnych grupach sprzętu zabezpieczenia 
logistycznego sprawność tego sprzętu mieściła się w przedziale: od 80% do 97% 
(średnio 92%) wg stanu na początek 2014 r., od 81% do 98% (średnio 93%)  
na początku 2015 r., od 82% do 98% (średnio 92%) na początku 2016 r. oraz  
od 79% do 98% (średnio 92%) wg stanu na 31 sierpnia 2016 r.  
Najniższą sprawność w ww. okresie posiadały: sprzęt ewakuacji technicznej – 
ciągnik pancerny (od 79 do 82%), samochody wysokiej mobilności (od 87 do 90%) 
oraz urządzenia dźwigowe na samochodzie (od 87 do 93%). 

(dowód: akta kontroli str. 129-140) 

Odnośnie do awaryjności sprzętu transportowego ww. służb, Szefowie 
poszczególnych służb wyjaśnili, że sprawność techniczna sprzętu transportowego 
w siłach zbrojnych zaliczanego do grupy sprzętu zabezpieczenia logistycznego 
utrzymywała się na poziomie 80-95%, a zidentyfikowane niesprawności 
(powodujące brak dostępności) miały głównie charakter związany z bieżącą 
eksploatacją lub przebywaniem sprzętu w planowych naprawach, a krótkotrwałe 
przerwy w jego użytkowaniu spowodowane były najczęściej koniecznością 
przeprowadzenia obsługi okresowej, badań diagnostycznych, wymiany płynów 
i materiałów eksploatacyjnych. Drobne usterki, kwalifikowane były do napraw 
bieżących, realizowanych na poziomie macierzystych pododdziałów remontowych 
lub przy wsparciu, właściwych terytorialnie WOG. Znikoma awaryjność sprzętu 
transportowego nie stanowiła istotnego problemu w zakresie organizacji 
zabezpieczenia technicznego sprzętu wojskowego i nie miała wpływu na realizację 
zadań szkoleniowych i bieżącego zabezpieczenia funkcjonowania jednostek 
wojskowych. 
Szef Szefostwa Służby Żywnościowej dodał, że trudno się zgodzić z informacjami 
dowódców jednostek wojskowych twierdzących o wpływie sprawności  
technicznej sprzętu transportowego na realizację zadań szkoleniowych i bieżące 
zabezpieczenie funkcjonowania jednostek wojskowych. 
Szef Szefostwa Służby Zdrowia dodał, że istotnym problemem w służbie zdrowia 
jest brak specjalistycznej bazy obsługowo-remontowej oraz brak specjalistycznego 
sprzętu do obsługi/napraw części medycznej pojazdów. Służba zdrowia posiada 
zaledwie jeden warsztat naprawy sprzętu medycznego (RWT Rzeszów-Lublin), 
który obecnie pozyskuje jeszcze i opracowuje dokumentację technologiczną, 
ponadto jest w stanie usprawniać jedynie część samochodową (podwozie), 
natomiast w zakresie napraw nadwozia specjalnego oraz sprzętu ratującego życie 
są one możliwe jedynie w oparciu o wyspecjalizowane zakłady cywilne. W wielu 
przypadkach o sprawności pojazdu i możliwości jego użycia decyduje sprawność 
urządzeń medycznych służących do ratowania życia, jednostki wojskowe nie mają 
możliwości samodzielnego usprawniania części medycznej pojazdów, ani urządzeń 
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medycznych, a wyszkolenie specjalistów dla każdego Oddziału Gospodarczego 
i zakup technologii wraz z niezbędnym oprogramowaniem jest działaniem 
kosztownym i niecelowym.  
Zdaniem Szefa Szefostwa Służby Zdrowia w skali jednostki wojskowej posiadającej 
2-3 pojazdy, niesprawność jednego z nich powoduje utrudnienia, lecz nie 
uniemożliwia realizacji zadań. Zarówno dowódca jednostki, jak i Komendant WOG 
zabezpieczającego tę jednostkę, posiada szereg narzędzi do zabezpieczenia 
działalności w przypadku awarii pojazdu: przesunięcie z innego pododdziału, 
zwolnienie czasowe z zapasu wojennego lub w ostateczności zakup usługi na rynku 
cywilnym w ramach outsourcingu. 
W zakresie awaryjności sprzętu transportowego Wojskowej Służby Zdrowia  
do najczęstszych usterek należały pękające ramy w samochodach marki SCAM  
SM-T50 (roczniki 2000-2004) oraz odkształcanie się i powstawanie nieszczelności 
w zabudowach medycznych w pojazdach IVECO 40E12WM i 40E13WM (roczniki 
2000-2001), spowodowane intensywnym szkoleniem w trudnych warunkach 
terenowych (poligon) i występujące po upływie okresu gwarancyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 103, 197-198, 223, 224, 286) 
 
W wyniku badania „Analiz stanu technicznego sprzętu wojskowego”, sporządzonych 
przez dwie wybrane jednostki wojskowe32 za trzy kolejne miesiące 2016 r. (wg stanu 
na ostatni dzień stycznia, lutego i marca), w których liczba niesprawnych pojazdów 
wg stanu na koniec upływającego miesiąca stanowiła od 8% do 9% w jednej z nich 
i od 19% do 21% w drugiej z nich, stwierdzono że: 

• w przypadku 18 z 55 wszystkich niesprawnych pojazdów33 (33%) okres ich 
niesprawności wynosił nie dłużej niż miesiąc, 

• w przypadku 9 z 55 pojazdów (16%) okres ich niesprawności wynosił  
co najmniej dwa miesiące, 

• w przypadku 28 z 55 pojazdów (51%) okres ich niesprawności wynosił  
co najmniej trzy miesiące, z czego w sześciu przypadkach (11%)  
od co najmniej sześciu miesięcy do jednego roku, a w jednym przypadku 
(2%) ponad rok. 

Z powyższej analizy wynika, że w przypadku większości (51%) niesprawnych 
pojazdów z dwóch wybranych jednostek wojskowych, okres ich niesprawności 
wynosił co najmniej trzy miesiące, a w niektórych przypadkach znacznie dłużej, 
co poddaje w wątpliwość ww. wyjaśnienia Szefów poszczególnych służb, że przerwy 
w użytkowaniu sprzętu zabezpieczenia logistycznego były krótkotrwałe.  

(dowód: akta kontroli str. 287-303) 

Stopień ukompletowania jednostek wojskowych w ww. sprzęt transportowy  
(tzw. sprzęt zabezpieczenia logistycznego) wynosił: 70% wg stanu na początek 
2014 r., 69% na początku 2015 r., 71% na początku 2016 r. oraz 70% wg stanu  
na 31 sierpnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 131, 134, 137, 140) 

Odnośnie do działań podejmowanych w celu pełnego ukompletowania jednostek 
wojskowych w sprzęt transportowy Szef Logistyki wyjaśnił, że Inspektorat: 

• analizował stan ewidencyjny sprzętu w poszczególnych grupach 
w odniesieniu do należności etatowych, 

• dokonywał przesunięć sprzętu transportowego z jednostek, w których 
występują nadwyżki, do jednostek wykazujących braki w ukompletowaniu 

                                                      
32 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie i 1 Pułk Saperów w Brzegu.  
33 Tj. takich, które były niesprawne przynajmniej w jednym z miesięcy wybranych do badania. 
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– poprzez wystawianie zleceń przekazania sprzętu komendantom 
poszczególnych RBLog, 

• planował i zlecał naprawy sprzętu transportowego o dużym zakresie, 
jednostkom remontowym szczebla operacyjnego, tj. batalionom 
remontowym, brygadom logistycznym, warsztatom technicznym oraz 
przedsiębiorstwom gospodarki narodowej, 

• prowadził analizy jakościowe sprzętu, oceniające stopień wykorzystania 
resursu, w celu opracowania danych ilościowych niezbędnych do 
zidentyfikowania potrzeb zakupu nowego sprzętu wojskowego 
i zastąpienia nim pojazdów, które ze względu na stan techniczny i zużycie 
moralne, winny być wycofane z eksploatacji. 

(dowód: akta kontroli str. 101) 

Odnośnie do działań podejmowanych przez Inspektorat w celu wymiany sprzętu 
transportowego (samochodowego) służby samochodowo-czołgowej, medycznej 
i żywnościowej na nowszy, Szef Logistyki wyjaśnił, że:  

• w zakresie samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności (jednej 
z zasadniczych grup sprzętu transportowego służby samochodowo-
czołgowej) opracowano Wymagania Operacyjne na pozyskanie nowego 
samochodu (w tym także możliwości wykorzystania pojazdu jako podwozia 
bazowego - w wersji opancerzonej i nieopancerzonej - do zabudowy 
specjalnej w formie montowanych nadwozi specjalistycznych - kryptonim 
Mustang), w styczniu 2013 r. rozesłano pismo do użytkowników 
przedmiotowych pojazdów oraz gestorów wersji specjalistycznych z prośbą 
o przesłanie parametrów jakimi winien charakteryzować się ten nowy 
pojazd, a następnie – po przeprowadzonej analizie otrzymanych materiałów 
w marcu 2013 r. przesłano projekt ww. wymagań do zatwierdzenia 
Zarządowi Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
Wymagania zostały zatwierdzone przez Szefa Sztabu Generalnego 
w kwietniu 2013 r., IWSZ nie posiadał informacji dot. dokładnego terminu 
przesłania ww. wymagań operacyjnych Inspektoratowi Uzbrojenia34, który 
prowadzi procedurę zamówienia publicznego na dostawę łącznie 881 egz. 
ww. pojazdów, w tym 41 egz. w wersji opancerzonej, z treści informacji 
uzyskanych przez IWSZ od IU wynika, że negocjacje z przedstawicielami 
wykonawców ubiegających się o udzielenia zamówienia prowadzone były 
w październiku 2016 r. i że dostawy pierwszych egzemplarzy pojazdów 
nastąpią nie wcześniej niż w 2017 r., 

• w zakresie samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności 
zainicjowano procedurę zakupu nowego pojazdu, w ramach której IU zawarł 
umowę na dostawy 910 nowych pojazdów Jelcz 442.32, realizowane  
od 2014 roku,  

• z uwagi na fakt, iż ww. liczba nie zabezpiecza w pełni potrzeb sił zbrojnych, 
zainicjowano proces kontynuacji modernizacji samochodów STAR 266  
do wersji STAR 266 M2, w latach 2014-2016 (do 25 października) 
zmodernizowano łącznie 18 samochodów z lat 1983-1994, koszt 
jednostkowy takiej modernizacji wynosił 241 tys. zł w 2014 r. i 300 tys. zł 
w latach 2015-2016, jej zakres obejmował m.in. wymianę: silnika wraz 
z osprzętem, skrzyni biegów, kabiny pojazdu, skrzyni ładunkowej wraz 
z opończą i wyposażeniem do przewozu osób, zaczepu holowniczego 
przyczepy, a także wyposażenie ramy pojazdu w uchwyty do mocowania 

                                                      
34 Zwanemu dalej „IU”. 
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pojazdu na platformach kolejowych, naczepach samochodowych oraz 
pozostałe układy, zespoły i podzespoły pojazdu w zakresie takim jak dla 
naprawy głównej, 

• w latach 2014-2015 opracowano „Koncepcję optymalizacji struktury 
funkcjonalno – zadaniowej transportu samochodowego w Siłach  
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, która w dniu 25 lutego 2016 r. została 
zatwierdzona przez Szefa Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego WP. 

(dowód: akta kontroli str. 101-102, 199-222, 241-242) 

W sprawie podejmowania działań mających na celu dokonanie unifikacji35  
ww. sprzętu szefowie poszczególnych służb (samochodowo-czołgowej, zdrowia 
i żywnościowej) wyjaśnili, że zgodnie z obowiązującymi w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych36 uregulowaniami przedmiotu zamówienia nie 
można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, 
a także przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką 
przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy 
"lub równoważny", w związku z czym realizując pozyskanie sprzętu w ramach 
różnych umów zawieranych zgodnie z PZP, w oparciu o identyczną specyfikację 
przedmiotu zamówienia, zgodne z prawem rozwiązanie zapewniające formalną 
i fizyczną możliwość zapewnienia wewnętrznej unifikacji sprzętu w ramach jednej 
służby nie istnieje, abstrahując od możliwości skorelowania takiego przedsięwzięcia 
w ramach różnych służb. 
Szef Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej dodał, że unifikacja sprzętu 
transportowego tej służby jest wymogiem oczekiwanym, pożądanym 
i uzasadnionym ze względów ekonomicznych i organizacyjnych, jednakże, 
uwzględniając uregulowania ustawowe w zakresie zasad pozyskiwania na potrzeby 
sił zbrojnych środków transportowych, które wpisują się w definicję sprzętu 
powszechnego użytku (np. samochody osobowe, mikrobusy, autobusy, motocykle, 
samochody ogólnego przeznaczenia małej ładowności, żurawie samochodowe 
i inne), zasadniczo uniemożliwiają unifikację pojazdów ww. grup. W konsekwencji 
skutkuje to dostarczeniem, w ramach umów zawieranych w kolejnych latach, 
pojazdów tego samego typu, ale różnych marek. Ponadto stwierdził, że zadanie 
unifikacji sprzętu udaje się realizować z powodzeniem w odniesieniu do sprzętu 
transportowego, który został zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów 
wojskowych, np. samochód średniej ładowności wysokiej mobilności (Jelcz 442.32), 
czy samochód dużej ładowności powiększonej mobilności (Jelcz 662D.43) i inne, 
które na podstawie regulacji zawartych w art. 131h ust. 6 pkt 4 PZP, pozyskiwane 
są w ramach dodatkowych dostaw, realizowanych przez jednego (tego samego) 
dostawcę37. Innym stosowanym i skutecznym sposobem zapewnienia unifikacji ww. 
sprzętu, jest realizowanie jego zakupów w ramach umów wieloletnich, jednakże 

                                                      
35 Unifikacja – ujednolicenie sprzętu wojskowego obejmujące dodatkowe dostawy realizowane przez 
wykonawcę, które mają na celu częściowe zastąpienie wcześniej dostarczonych wyrobów lub ich 
uzupełnienie. 
36 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., zwanej dalej „PZP”. 
37 Przepis ten stanowi, że zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można udzielić 
w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie dotyczy dodatkowych dostaw realizowanych 
przez dotychczasowego wykonawcę, których celem jest częściowe wznowienie lub zwiększenie 
dostaw, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów 
o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność lub nieproporcjonalnie 
duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu; przy czym czas trwania takich zamówień nie 
może przekraczać 5 lat. 
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sposób ten wymaga zagwarantowania w dłuższej perspektywie czasowej 
odpowiednio dużych nakładów finansowych, co na tle potrzeb zakupu sprzętu 
bojowego, często odsuwane jest na plan dalszy. 
Szef Szefostwa Służby Zdrowia wyjaśnił, że tylko w przypadku pojazdów 
rozpoznania biologicznego na podwoziach Jelcz udało się osiągnąć wewnętrzną 
unifikację sprzętu ze względu na fakt nabycia i sfinansowania całości 
przedsięwzięcia w ramach jednej umowy, w przypadku pozyskiwania pojazdów 
jednonoszowych oraz wielonoszowych z uwagi na sposób finansowania oraz  
ze względu na wielkość zamówień (przekraczającą możliwości produkcyjne 
potencjalnych dostawców) dostawy realizowane były zgodnie z PZP. Jego zdaniem 
należy również rozważyć zasadność i możliwość prowadzenia unifikacji 
w przypadku sprzętu, którego przeznaczenie pod względem ładowności, zdolności 
trakcyjnych oraz miejsca w ugrupowaniu bojowym jest zgoła odmienne (jak np. 
zaopatrzenie żywnościowe i ewakuacja medyczna). Unifikacja sprzętu 
transportowego wymaga zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania 
zapewniającego realizację całości zamówień w ramach jednej umowy (nawet 
wieloletniej), uwzględniając jednakże obecny poziom finansowania zadań 
dotyczących pojazdów służby zdrowia oraz potrzeby wynikające z wieloletniego 
niedoszacowania potrzeb docelowych brak jest możliwości osiągnięcia 
zadowalającej unifikacji w zakresie podwozi pojazdów specjalistycznych 
w najbliższym czasie. 

(dowód: akta kontroli str. 142, 145, 146-147) 

Analizowano możliwość alternatywnych rozwiązań dotyczących pozyskania 
i użytkowania ww. sprzętu (np. leasingu). Jak wyjaśnił Szef Szefostwa Służby 
Czołgowo-Samochodowej: w wybranych jednostkach wojskowych przeprowadzono 
program pilotażowy38, którego celem było określenie zasadności wdrożenia w siłach 
zbrojnych systemu kontraktowania usług transportowych, jednak w wyniku 
przeprowadzenia programu odstąpiono od wdrażania systemu kontraktowania usług 
ponieważ z uwagi na fakt, że pojazd leasingowany był własnością firmy 
wypożyczającej, nie mógł on zabezpieczać potrzeb etatowych jednostek, bez 
formalnego przeniesienia prawa własności, a także analizując koszty cyklu życia 
w perspektywie 10 lat użytkowania sprzętu, koszt leasingowania pojazdu 
przewyższył o około 30% koszty zakupu i utrzymania jego sprawności. Siły Zbrojne 
RP nie zrezygnowały jednak z kontraktowania usług zewnętrznych, przykładem 
takiego działania było doraźne zlecanie świadczenia usług transportowych (jak  
np. wynajem autobusów, mikrobusów czy samochodów osobowych w przypadkach, 
gdy możliwości transportowe w zakresie wykorzystania sprzętu sił zbrojnych nie 
pozwalają na pełne zabezpieczenie zgłaszanych potrzeb).  
Zaś Szef Szefostwa Służby Zdrowia stwierdził m.in. że sprzęt udostępniany w formie 
leasingu jest to zwykle sprzęt niekoncesjonowany i produkowany seryjnie dla 
odbiorców cywilnych, z posiadanych informacji wynika niestety, że na rynku 
cywilnym nie są dostępne takie pojazdy specjalistyczne jak: kołowe i gąsienicowe 
opancerzone wozy ewakuacji medycznej, pojazdy sanitarne wielonoszowe zdolne 
do realizacji zadań ewakuacji poszkodowanych szczególnie w sytuacjach strat 
masowych, pojazdy rozpoznania biologicznego i inne wersje specjalistycznych 
pojazdów. Należy tutaj również zauważyć znaczące różnice wymaganego 

                                                      
38 Wdrożony na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 318/MON z dnia 3 lipca 2008 r. 
w sprawie wdrożenia systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi RP (ze zm. w Decyzji 
nr 439/MON z dnia 22 listopada 2011 r.) oraz Wytycznych Szefa IWSZ z dnia 26 maja 2011 r. 
w sprawie przeprowadzenia programu pilotażowego kontraktowania usług transportowych poza 
Siłami Zbrojnymi w latach 2010-2012. 
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wyposażenia wynikające z nastawienia na różne typy urazów w przypadku 
pojazdów ratownictwa cywilnego i wojskowej służby zdrowia. W celu zapewniania 
unifikacji z innymi armiami NATO w zakresie wyposażenia medycznego 
w wojskowych pojazdach ewakuacyjnych od ok. 2000 r. stosowane są nosze 
spełniające wymagania STANAG 2040, co powoduje konieczność wykorzystania 
w wojskowych pojazdach ewakuacji medycznej innych systemów mocowań sprzętu. 
W przypadku wojskowych pojazdów ewakuacji medycznej w związku z ich bojowym 
użyciem występują specjalistyczne elementy zabudowy (w tym koncesjonowane) 
związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu ochrony przed bronią 
masowego rażenia oraz zapewnieniem środków łączności, które wymagają dalekich 
modyfikacji konstrukcji pojazdów bazowych. 

Szef Szefostwa Służby Żywnościowej: Nie analizowano możliwości alternatywnych 
rozwiązań dotyczących pozyskiwania i użytkowania sprzętu transportowego służby 
żywnościowej ze względu na wysoki procent zabezpieczenia należności etatowych, 
jak również wskaźnik sprawności technicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 142-143, 145, 147) 
W Siłach Zbrojnych RP nie opracowano rozwiązań, które pozwalałyby na 
zastępowanie uszkodzonych pojazdów innymi pojazdami. Szefowie poszczególnych 
służb (samochodowo-czołgowej, zdrowia i żywnościowej) wyjaśnili, że utrzymywany 
poziom sprawności, w tej grupie sprzętu nie uzasadnia podejmowania takich 
działań. Nieznaczne zaniżenie poziomu dostępności pojazdów transportowych,  
z uwagi na fakt, iż nie stanowią one zasadniczego sprzętu wojskowego, nie  
wpływa na ograniczenie zdolności jednostek do wykonywania zadań zarówno 
szkoleniowych jak i gospodarczych. 
Szef Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej dodał, że zabezpieczenie 
dodatkowego sprzętu transportowego, niewystępującego w należnościach 
etatowych jednostek sił zbrojnych, wiązałoby się z wydatkowaniem znacznych 
środków finansowych na zakupy sprzętu, co w sytuacji braku środków na zakup 
nowych pojazdów dla uzupełnienia braków w należnościach etatowych, czy 
wymianę sprzętu wyeksploatowanego jest niecelowe i ekonomicznie 
nieuzasadnione. Ponadto, utrzymywanie w gotowości do użycia dodatkowych 
pojazdów wymaga dodatkowych sił i środków na ich utrzymanie. 
Szef Szefostwa Służby Zdrowia stwierdził też, że z uwagi na niski stopień 
finansowania oraz ograniczenia prawne nie ma możliwości utworzenia w służbie 
zdrowia żadnego funduszu pojazdów zastępczych, które można by użytkować 
w czasie naprawy etatowego sprzętu. Ponadto jeżeli wymaga tego zadanie 
przełożony jednostki jest zobowiązany zapewnić jego właściwą realizację, również 
poprzez przesunięcie/wydzielenie sprzętu. Innym rozwiązaniem jest czasowe 
zdjęcie sprzętu z zapasu wojennego. 

(dowód: akta kontroli str. 143, 145, 147) 

2.2. Pracownicy Inspektoratu kontrolowali tematykę gospodarowania mieniem 
w podmiotach odpowiedzialnych za to mienie. W okresie objętym kontrolą  
(do 30 września 2016 r.) przeprowadzili trzy kontrole w trzech jednostkach 
podległych (jednej RBLog, jednej brygadzie zmechanizowanej i w Centrum 
Szkolenia Logistyki) oraz osiem nadzorów służbowych w ośmiu jednostkach  
(w trzech RBLog, dwóch brygadach logistycznych, jednej brygadzie 
zmechanizowanej i dwóch warsztatach technicznych)., jedna kontrola została 
ponadto zaplanowana w trzecim kwartale 2016 r.  

W ramach nadzorów służbowych wykonano czynności sprawdzające w zakresie 
realizacji zadań wynikających z eksploatacji, napraw i przestrzegania ustalonych 
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norm limitów w zakresie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem wojskowym 
(w sześciu jednostkach) oraz w zakresie oceny realizacji planów zadań obsługowo-
naprawczych oraz sprawdzenie zaawansowania prac w zakresie odtwarzania 
sprawności technicznej sprzętu wojskowego (w dwóch jednostkach). 
Przeprowadzone kontrole dotyczyły tzw. „obszaru pokojowego funkcjonowania oraz 
przygotowania do działania zgodnie z przeznaczeniem”, w tym ukompletowania 
w zasadniczy sprzęt wojskowy (w tym pojazdy transportowe) oraz stanu 
technicznego zasadniczego sprzętu wojskowego, w ramach których oceniana była 
sprawność techniczna i utrzymanie pojazdów. 

W wyniku tych kontroli stwierdzono: 
• w jednej ze skontrolowanych brygad zmechanizowanych brak 

ukompletowania w pojazdy transportowe (w grupie samochodów średniej 
ładowności wysokiej mobilności brak było 16% należności, w grupie 
samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności brak 32% 
należności, a w grupie przyczep transportowych średniej ładowności brak 
27% należności), 

• w jednej ze skontrolowanych regionalnych baz logistycznych: brak 
ważnych badań technicznych 28 pojazdów w brygadzie zmechanizowanej, 
brak uwierzytelnienia wykazu wyposażenia w czterech samochodach 
STAR 200, brak ukompletowania samochodów ogólnego przeznaczenia 
w sprzęt saperski, korozje w czterech samochodach i wycieki oleju 
w czterech samochodach, 

i sformułowano stosowne zalecenia usunięcia ww. braków i nieprawidłowości. 
 
W przesłanym do Inspektoratu meldunku o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych 
dowódca ww. brygady zmechanizowanej poinformował o działaniach podjętych 
w celu poprawy stanu utrzymania sprzętu (brygada otrzymała z zakupów w 2015 r. 
15 samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności, a w 2016 r. planowane 
jest przekazanie dalszych 19 szt. oraz dziesięć przyczep transportowych średniej 
ładowności, w zakresie samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności, 
prowadzone od kilku lat w IU postępowanie na ich zakup, może skutkować 
dostawami najwcześniej w 2017 r., w związku z powyższym uzupełnienie braków 
w tej grupie sprzętu będzie możliwe dopiero w przyszłym roku). 
Również komendant bazy logistycznej przesłał meldunek w zakresie usunięcia uwag 
i realizacji zaleceń. 

(dowód: akta kontroli str. 149-153, 160) 

Pracownicy Inspektoratu nie sprawdzali poprawności usunięcia ww. stwierdzonych 
nieprawidłowości (poza przyjęciem ww. meldunków od kierowników tych jednostek 
o wykonaniu zaleceń). 
Szef Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej wyjaśnił w tej sprawie, że: 

• w zakresie uwag stwierdzonych w brygadzie zmechanizowanej 
(tj. nieposiadania przez pojazdy ważnych badań technicznych oraz braków 
w zakresie ukompletowania w pojazdy transportowe) nie sformułowano 
zaleceń, gdyż 28 pojazdów to znacznie poniżej 5% posiadanego sprzętu, 
natomiast uzupełnienie braków w pojazdy pozostaje poza kompetencją 
dowódcy brygady, 
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• w zakresie nieprawidłowości dot. stanu technicznego sprzętu w regionalnej 
bazie logistycznej, nie kontrolowano wykonania zaleceń z uwagi na fakt, 
iż nieprawidłowości te pozostawały w obszarze działalności bieżącej RBLog 
i nie były istotne. 

(dowód: akta kontroli str. 143-144) 

Z zaplanowanych do wykonania nadzorów służbowych zrealizowano wszystkie, 
natomiast nie zrealizowano dwóch kontroli zaplanowanych na 2015 r. (kontrole 
zostały odwołane pismami Szefa Inspektoratu bądź Zastępcy Dowódcy 
Generalnego Sił Zbrojnych). 

(dowód: akta kontroli str. 153) 

2.3. W latach objętych kontrolą (do 31 sierpnia 2016 r.) Inspektorat za 
pośrednictwem wojskowych oddziałów gospodarczych oraz regionalnych baz 
logistycznych, jak również poprzez IU dokonał zakupów środków transportu  
(1 462 pojazdy) na łączną kwotę 805 893,9 tys. zł, z tego: 1 262 pojazdy dla służby 
samochodowo-czołgowej39 o łącznej wartości 662 624,3 tys. zł, 136 pojazdów  
dla służby żywnościowej o łącznej wartości 96 773,6 tys. zł oraz 64 pojazdy  
dla służby medycznej o łącznej wartości 46 496,0 tys. zł.   

Główne pozycje zakupów pojazdów dla służby samochodowo-czołgowej stanowiły: 
samochody średniej ładowności wysokiej mobilności (379 szt.), mikrobusy (135 szt.) 
oraz samochody ogólnego przeznaczenia małej ładowności (123 szt.).  
Główne pozycje zakupów pojazdów dla służby żywnościowej stanowiły cysterny  
do wody na samochodzie (57 szt.) i samochody izotermiczne (35 szt.). 
Zakupy pojazdów dla służby medycznej obejmowały samochody sanitarne 
jednonoszowe (38 szt.) i samochody sanitarne wielonoszowe (26 szt.). 

(dowód: akta kontroli str. 104-106, 228-229) 
 
Wielkość potrzeb w zakresie zakupów nowych pojazdów transportowych 
oszacowano na: 493,2 mln zł w 2014 r., 736,2 mln zł w 2015 r. i 1 578,3 mln zł 
w 2016 r., mnożąc szacunkowy koszt pozyskania pojazdów przez liczbę pojazdów 
w danej grupie, wymaganych do uzupełnienia należności etatowej (w przypadku 
braku pojazdów) lub wymiany pojazdów na nowe w zamian za wycofane 
z eksploatacji i planowane do wymiany z uwagi na wypracowanie docelowej normy 
eksploatacji. W latach 2014-2015 wartość faktycznie wydatkowanych środków na 
zakup pojazdów wyniosła odpowiednio: 291,9 mln zł i 227,9 mln zł, co stanowiło 
odpowiednio: 59% i 31% wartości zapotrzebowania w danym roku, natomiast 
w I półroczu 2016 r. wydatkowano 323,4 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 155) 
Inspektorat nie przeprowadzał postępowań o udzielenie zamówień na zakup  
sprzętu transportowego. Podmiotami udzielającymi zamówień były WOG, RBLog  
lub Inspektorat Uzbrojenia.  

Jak wyjaśnił Szef Logistyki, Inspektorat opracowywał propozycje do Planu 
Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych40, w celu ujęcia potrzeb zakupu sprzętu 
transportowego do zabezpieczenia należności etatowych jednostek wojskowych 
w poszczególnych grupach oraz z podziałem na beneficjentów, tj. Marynarkę 
Wojenną, Siły Powietrzne, Wojska Lądowe, Żandarmerię Wojskową, Dowództwo 
Garnizonu Warszawa i Wojska Specjalne. W przypadku uwzględnienia propozycji 
zmian do PMT, Inspektorat jako dysponent środków finansowych II stopnia 
                                                      
39 Bez czołgów i innego uzbrojenia. 
40 Zwanego dalej „PMT”. 
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przekazywał środki finansowe oraz zadanie zakupu pojazdów do dysponentów 
III stopnia (WOG lub RBLog). 

Inspektorat opracowywał Klauzulę jakościową (uzgadnianą w Wojskowym Centrum 
Normalizacji Jakości i Kodyfikacji) oraz Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne 
(celem opisania przedmiotu zamówienia oraz zdefiniowania trybu odbioru  
sprzętu), które przesyłał do danego realizatora w celu właściwego przygotowania 
dokumentacyjnego zadania. Uczestniczył też w przygotowywaniu odpowiedzi  
na pytania przesyłane przez potencjalnych wykonawców i dotyczące zamawianych 
pojazdów oraz zabezpieczał środki finansowe w ilości niezbędnej do zawarcia 
umowy, poprzez opracowywanie stosownych propozycji PMT. 

(dowód: akta kontroli str. 101, 107) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że Inspektorat w należyty sposób sprawował 
nadzór nad gospodarowaniem mieniem ruchomym przez podległe jednostki.  
Skutecznie monitorowano sprawność techniczną sprzętu wojskowego, 
podejmowano również działania w celu pełnego ukompletowania jednostek 
wojskowych w sprzęt transportowy, jednakże działania te nie zapewniły pełnego 
ukompletowania. Jakkolwiek średni stopień ukompletowania jednostek wojskowych 
w ww. sprzęt transportowy był stały w okresie objętym kontrolą i wynosił zaledwie 
70%, to jednak Inspektorat miał ograniczony wpływ na powyższe. 

3. Ochrona mienia. 

3.1. W 2016 r. spośród kompleksów wojskowych, za które odpowiedzialny był 
Inspektorat: 
- 572 kompleksy wojskowe ochraniane były przez SUFO, na podstawie 217 

umów zawartych z 47 podmiotami gospodarczymi realizującymi usługi 
w zakresie ochrony osób i mienia, 

- 75 kompleksów ochranianych było przez 65 oddziałów wart cywilnych41, 
występujących w strukturze jednostek Inspektoratu, w zdecydowanej większości 
były to obiekty kategorii I, uznane przez Radę Ministrów za szczególnie ważne 
dla bezpieczeństwa i obronności państwa42 (głównie składy materiałowe 
i warsztaty techniczne), 

- jeden kompleks ochraniany był przez etatowy pododdział ochrony (w batalionie 
ochrony bazy, który w 2016 r. przejął ochronę kompleksu w Redzikowie). 

Jak wyjaśnił Szef Oddziału Operacyjnego, Inspektorat nie dysponował informacjami 
na temat sposobu ochrony pozostałych 207 kompleksów wojskowych, które: 
- użytkowane były przez jednostki wojskowe rodzajów sił zbrojnych i ochraniane 

były własnymi siłami (np. warty wojskowe, służby dyżurne) lub w systemie 
monitoringu (po zakończeniu pracy załączano systemy alarmowe), 

- użytkowane były przez jednostki organizacyjne pozostające na własnym 
rozrachunku, zapewniające ochronę własnymi służbami np. szpitale, ośrodki 
sanatoryjne, ośrodki wczasowe,  

Ponadto, nie podlegały ochronie np. parkingi dla pojazdów prywatnych żołnierzy 
i pracowników usytuowane poza terenami chronionych kompleksów wojskowych, 

                                                      
41 Wewnętrzne służby ochrony uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub 
jednostek organizacyjnych, powołane do ich ochrony w rozumieniu art. 2  pkt 8 ustawy o ochronie 
osób i mienia, zwane dalej „OWC”. 
42 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów 

szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony 
(Dz. U. Nr 116, poz. 1090). 

Ocena cząstkowa 
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kluby garnizonowe, internaty, kościoły, plebanie, kasyna, przedszkola, ujęcia wody, 
parafie itp. 

(dowód: akta kontroli str. 164, 226) 
 
Łączna kwota wydatków poniesionych na ochronę kompleksów wojskowych,  
za które odpowiedzialny był Inspektorat w latach objętych kontrolą (do 31 sierpnia 
2016 r.) wyniosła 1 076 154,6 tys. zł, z tego: 380 608,4 tys. zł w 2014 r.,  
386 632, 2 tys. zł w 2015 r. i 306 914,0 tys. zł w 2016 r. (do 31 sierpnia). 
Z powyższej łącznej kwoty wydatków 313 577,6 tys. zł dot. kosztów funkcjonowania 
OWC (w kolejnych latach okresu objętego kontrolą odpowiednio: 118 960,4 tys. zł, 
114 617,2 tys. zł i ok. 80 000,0 tys. zł), a 762 577,0 tys. zł dot. kosztów 
funkcjonowania SUFO (w kolejnych latach okresu objętego kontrolą, odpowiednio: 
261 648,0 tys. zł, 272 015,0 tys. zł i 228 914,0 tys. zł). 
Liczba pracowników zatrudnionych w OWC w tych przypadkach wynosiła 3 032 
w latach 2014-2015 oraz wzrosła do 3 047 w 2016 r. Liczba pracowników 
zatrudnionych w SUFO w tych przypadkach wynosiła 5 034 w 2014 r. i wzrosła  
do 5 098 w 2015 r. oraz do 5 106 w 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 171) 
 
3.2. Z treści przeprowadzonej przez Szefa Oddziału Operacyjnego analizy wynika, 
że roczny koszt funkcjonowania jednego posterunku ochranianego przez OWC 
w latach 2015 i 2016 wynosił odpowiednio: 318,4 tys. zł i 324,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 169) 
Na podstawie kalkulacji kosztów poniesionych na ochronę obiektów przez SUFO 
w 2015 r. i planowanych kosztów na 2016 r., sporządzonych i nadesłanych do IWSZ 
w październiku 2015 r. przez 25 jednostek podległych (19 WOG, cztery RBLog,  
dwie brygady logistyczne) stwierdzono, że: 

• w 2015 r. średnia stawka godzinowa pracownika SUFO wynosiła 13,20 zł, 
przy czym najniższe stawki stosowano w 2 RBLog w Warszawie (9,30 zł) 
i w 25 WOG w Białymstoku (9,50 zł), a najwyższe w 10 Blog w Opolu 
(18,10 zł) oraz w 13 WOG w Grudziądzu i 18 WOG w Wejherowie 
(po 16,80 zł), 

• koszt funkcjonowania jednego posterunku wynosił w 2015 r. średnio 
163 934 zł, przy czym najniższe koszty ponoszono w 33 WOG w Nowej 
Dębej (90 321 zł) i 2 RBLog w Warszawie (108 619 zł), a najwyższe  
w 13 WOG w Grudziądzu (221 409 zł) i 18 WOG w Wejherowie  
(220 357 zł), 

• w 2016 r. średnia stawka godzinowa pracownika SUFO (wg planu) 
wynosiła 17,60 zł, przy czym najniższe stawki zaplanowano w 2 RBLog 
w Warszawie (11,30 zł) i w 25 WOG w Białymstoku (13,40 zł), a najwyższe 
w 26 WOG w Zegrzu (24,20 zł) i w 10 Blog w Opolu (23,10 zł), 

• koszt funkcjonowania jednego posterunku (wg planu) wynosił średnio 
219 047 zł, przy czym najniższe koszty zaplanowano do poniesienia 
w 33 WOG w Nowej Dębej (118 112 zł) i 2 RBLog w Warszawie  
(132 212 zł), a najwyższe w 26 WOG w Zegrzu (319 122 zł) i w 18 WOG 
w Wejherowie (276 037 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 379, 380-404) 
 
Jak wyjaśnił Szef Oddziału Operacyjnego, znaczne różnice w wysokości kosztów 
funkcjonowania posterunków ochranianych przez OWC i SUFO wynikały z faktu, 
że Siły Zbrojne formując OWC jako komórkę wewnętrzną jednostki organizacyjnej, 
przeznaczoną do prowadzenia ochrony fizycznej, ponosiły koszty pracodawcy 
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związane z wynagrodzeniem pracowników, wyposażeniem, uzbrojeniem 
szkoleniem, przygotowaniem miejsc pracy, jak również wynikające z innych 
dokumentów normatywnych (np. składki na ubezpieczenie, sprawy socjalne, bhp 
itp.). Natomiast kontraktując usługę SUFO do ochrony obiektów wojskowych, 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
w umowach zawierano zobowiązania stron, w tym cenę usługi, a to przedsiębiorca 
kalkulował koszty związane z uposażeniem, wyposażeniem, uzbrojeniem itp.  
Średni koszt godziny pracy pracownika przedsiębiorcy SUFO wynosił 14 zł  
w 2014 r. i 15 zł w 2015 r., a różnice wynikały głównie ze specyfiki rynku pracy 
w poszczególnych regionach kraju oraz zwiększającego się zainteresowania 
przedsiębiorców realizacją usług ochraniarskich dla wojska. W drugiej połowie  
2015 r. można było zauważyć tendencje zwiększonych oczekiwań firm za 
realizowaną usługę, rok 2016 jest rokiem drastycznego wzrostu cen (średnio 20 zł 
za godzinę), który przedsiębiorcy SUFO uzasadniają zmianą obowiązujących 
przepisów prawa, a co za tym idzie wzrostem ponoszonych kosztów po stronie 
pracodawcy. Podkreślić należy, że duży wpływ na koszty ochrony w poprzednich 
latach miała forma zatrudnienia pracowników. W OWC wszyscy pracownicy byli  
i są zatrudniani na umowę o pracę, natomiast przedsiębiorcy SUFO zawierali  
z pracownikami, w zdecydowanej większości, tzw. „umowy śmieciowe”.  

(dowód: akta kontroli str. 168-171) 
W Koncepcji racjonalizacji systemu ochrony jednostek wojskowych, opracowanej 
przez Sztab Generalny Wojska Polskiego i zatwierdzonej przez Ministra Obrony 
Narodowej 11 lutego 2014 r.43 obliczone zostały koszty ochrony realizowanej przez 
poszczególne formacje ochronne w całych Siłach Zbrojnych. I tak koszty ochrony 
jednego posterunku całodobowego wyniosły: 

• w przypadku EPO (8 żołnierzy) 49 400 zł miesięcznie i 592 800 zł rocznie, 
• w przypadku OWC (6 wartowników cywilnych) 26 394 zł miesięcznie 

i 323 208 zł rocznie, 
• w przypadku SUFO (1,5 pracownika) 16 200 zł miesięcznie i 194 400 zł 

rocznie przy założeniu kosztu jednej godziny ochrony w wysokości 15 zł 
oraz 27 000 zł miesięcznie i 324 000 zł rocznie przy założeniu kosztu jednej 
godziny ochrony w wysokości 25 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 260) 
Odnośnie do skuteczności ochrony obiektów przez SUFO, Szef Oddziału 
Operacyjnego stwierdził, że najwyższy poziom realizacji zadań ochronnych 
charakteryzuje warty i służby dyżurne pełnione przez żołnierzy, jakość 
realizowanych zadań ochronnych wykonywanych przez OWC oceniana jest na 
poziomie dobrym (choć znacząco wyższym niż w przypadku SUFO), natomiast 
jakość tych zadań realizowanych przez SUFO jedynie na poziomie dostatecznym. 
Do najczęściej występujących problemów i nieprawidłowości jakie występowały 
w trakcie realizacji zadań ochronnych przez SUFO zaliczył on: 
1) nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców zapisów umownych (np. nieterminowy 

przyjazd grupy interwencyjnej, brak pracownika ochrony na posterunku, 
niekompletne wyposażenia pracowników ochrony, przybycie pracownika  
do pełnienia służby po spożyciu alkoholu, pełnienie ochrony przez pracowników 
powyżej czasu określonego w umowie itp.), w tym także podważanie 
postanowień już zawartych umów, 

2) brak właściwego, często jakiegokolwiek, zaangażowania w wykonywane 
zadania przez pracowników ochrony, 

                                                      
43 Zwanej dalej „Koncepcją racjonalizacji”. 
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3) nierealizowanie lub jedynie pobieżne wykonywanie kontroli i nadzorów służb 
ochronnych, zgodnie z zapisami w umowach, przez uprawnionych 
przedstawicieli przedsiębiorców, tj. osób nadzorujących właściwe wykonywanie 
umowy, dowódców ochrony itp., 

4) brak podstawowej znajomości specyfiki chronionych obiektów wojskowych 
przez uprawnionych przedstawicieli przedsiębiorców, 

5) niski poziom znajomości zasad posługiwania się środkami przymusu 
bezpośredniego i bronią palną, 

6) słaba znajomość procedur w zakresie postępowania w przypadku zaistnienia 
sytuacji kryzysowej, np. napadu na chroniony obiekt, 

7) niezgodność dokumentacji z wymogami rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne 
uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu 
obrony narodowej, 

8) wpuszczanie na teren chroniony osób nieuprawnionych, bez uprzedniej kontroli 
dokumentów, 

9) bardzo duża rotacja pracowników ochrony mająca negatywny wpływ na jakość 
świadczonych usług, 

10) konieczność ciągłego sprawowania nadzoru i kontroli wykonywanych zadań 
ochronnych przez osoby odpowiedzialne za problematykę ochrony po stronie 
Zamawiającego, 

11) nieuzasadnione żądania przez przedsiębiorców zmiany wartości 
wynagrodzenia umownego,  

12) świadome zawyżanie kosztów realizacji usług ochronnych przez 
przedsiębiorców będących jedynymi podmiotami świadczącymi ww. usługi 
w danym rejonie, a także prawdopodobieństwo wystąpienia zmowy 
przetargowej. 

Zdecydowana większość obiektów jednostek wojskowych jest ochraniana siłami 
SUFO, co zdaniem Szefa Oddziału Operacyjnego generuje określone zagrożenia, 
w tym: 
1) znaczący wzrost cen usługi SUFO oraz przewidywany dalszy wzrostu kosztów 

(od 30% do 40%) spowodowany: 
− wprowadzeniem od 1 stycznia 2017 r. tzw. „minimalnej stawki godzinowej”44, 

waloryzowanej corocznie zgodnie ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia 
(stosownie do przyjętych zasad minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 
2017 r. ma wynosić ok. 13,00 zł brutto),  

− przewidywanym wzrostem od 1 stycznia 2017 r. kosztów po stronie 
pracodawcy związanych z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia  
za pracę45 (dotyczy pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę) 
do kwoty 2000,00 zł brutto;  

− wycofaniem się z zawierania umów wieloletnich na ochronę46, 
2) monopolizacja rynku ochrony przez firmy ochroniarskie (konsorcja), a co się 

z tym wiąże możliwość występowania zmowy cenowej, 

                                                      
44 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265 ze zm.) przez 
minimalną stawkę godzinową należy rozumieć „minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą 
godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu zlecenie lub 
świadczącemu usługi”. Nadmienić należy, że umowy zlecenia znajdują bardzo szerokie zastosowanie 
przy świadczeniu usług przez firmy ochroniarskie. 
45 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.). 
46 Pismo Departamentu Budżetowego MON nr 2153/DB z 15 lipca 2016 r. 
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3) niski poziom realizacji zadań ochronnych przez pracowników SUFO, 
co skutkowało nałożeniem w 2015 r. 1 085 kar umownych na kwotę  
2 726,4 tys. zł oraz 669 kar umownych w pierwszym półroczu 2016 r.  
na kwotę 1 976,7 tys. zł., 

4) zakłócenia w realizacji ochrony związane z wygasaniem obowiązujących umów 
oraz procedurami odwoławczymi podczas wyłaniania nowych wykonawców 
(odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej). 

(dowód: akta kontroli str. 171-173) 
Szef Oddziału Operacyjnego wyjaśnił, że zastąpienie ochrony realizowanej 
w ramach outsourcingu przez SUFO siłami wart wojskowych oraz OWC było 
wielokrotnie rozważane nie tylko na szczeblu IWSZ, ale również Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz organizatora systemu funkcjonalnego 
przetrwania i ochrony wojsk, Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych 
i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Efektem tych działań 
było zatwierdzenie przez Ministra Obrony Narodowej 11 lutego 2014 r. Koncepcji 
racjonalizacji.  

Inspektorat nie prowadził analiz finansowych dotyczących wielkości środków 
niezbędnych na zastąpienie SUFO innymi formami ochrony kompleksów 
wojskowych oraz nie występował do Ministra Obrony Narodowej o zwiększenie 
środków z budżetu państwa na utworzenie etatowych wart cywilnych. 

(dowód: akta kontroli str. 226-227) 
 
W Koncepcji racjonalizacji, opracowanej na podstawie prowadzonych kontroli przez 
różne szczeble organizacyjne, przedstawiono ocenę aktualnego stanu ochrony 
obiektów resortu obrony narodowej. Oceniono, że najwyższy poziom realizacji 
zadań ochronnych charakteryzuje warty i służby dyżurne pełnione przez żołnierzy, 
na poziomie dobrym kształtuje się realizacja zadań ochronnych wykonywanych 
przez OWC, natomiast jakość realizowanych zadań przez SUFO oceniona została 
jedynie dostatecznie. Także w ocenie dowódców jednostek wojskowych jakość 
zadań ochronnych realizowanych przez OWC była znacząco wyższa, niż przez 
SUFO. Jako niepokojące zjawisko uznano zmniejszanie zatrudniania pracowników 
w OWC lub wręcz likwidację etatów OWC i przeznaczanie ich na zabezpieczenie 
funkcjonowania innych struktur organizacyjnych. Za niezasadne uważano wliczanie 
pracowników OWC do liczby stanowisk przewidzianych dla pracowników wojska 
jednostki organizacyjnej, co bezpośrednio ograniczało możliwość rozwoju OWC, 
a tym samym przekładało się na zwiększony udział SUFO w ochronie obiektów. 
Czynnikiem decydującym o brakach w pełnym ukompletowaniu OWC była wysokość 
wynagrodzenia pracownika ochrony, które wynosiło ok. 1500 zł netto. Jego niski 
poziom ograniczał możliwość pozyskania nowych pracowników, szczególnie 
w rejonach wielkomiejskich oraz powodował, że poszukiwali oni dodatkowej pracy 
(np. w SUFO), przez co obniżała się jakość wykonywanych przez nich zadań 
ochronnych. Jako istotne wsparcie ochrony fizycznej uznano psy służbowe. 
Ich udział w systemie ochrony oceniono na niewystarczający i systematycznie 
malejący, zwłaszcza w składach RBLog i lotniskach wojskowych. Stwierdzono, 
że wraz z rozformowywaniem wart wojskowych oraz likwidacją OWC wycofywano 
z ochrony psy służbowe, w rezultacie czego ich liczba zmniejszyła się o ok. 30% 
w stosunku do 2010 r. Nie wprowadzono psów służbowych do etatów jednostek 
wojskowych takich jak składy RBLog, Bazy Lotnicze i inne obiekty wielkoobszarowe, 
które nie były w pełni zabezpieczone systemami i urządzeniami alarmowymi. 
Jako propozycje docelowych rozwiązań w systemie ochrony obiektów wojskowych 
podano: 
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• ograniczenie do niezbędnego minimum udziału SUFO w ochronie obiektów 
wojskowych np. poprzez kontraktowanie usług ochronnych SUFO tylko  
do ochrony obiektów administracyjnych lub o niskim znaczeniu bojowym 
(place ćwiczeń, parki sprzętu, strzelnice wojskowe, itp.), poprzez 
wystawianie nieetatowych wart z pododdziałów jednostek wojskowych  
o wysokim stopniu ukompletowania oraz zwiększenie udziału OWC  
w ochronie fizycznej obiektów, 

• przenoszenie (a nie likwidację) uzyskiwanych etatów pracowników OWC 
z rozformowywanych jednostek do ochrony innych obiektów wojskowych, 
w których zadania ochronne realizuje SUFO, 

• przywrócenie w ochronie obiektów właściwej roli psów służbowych 
(wartowniczych), które w znacznym stopniu podnoszą skuteczność ochrony 
fizycznej obiektu (koszt zakupu jednego psa służbowego wynosi 3-5 tys. zł, 
jego specjalistycznego wyszkolenia wraz z przewodnikiem ok. 5 500 zł, 
a utrzymanie w skali miesiąca wynosi ok. 270 zł, okres ich służby trwa  
od 8 do 10 lat), 

• wzmacnianie ochrony zewnętrznej lotnisk, składów i innych obiektów 
wojskowych przez Żandarmerię Wojskową, rezygnując tym samym z patroli 
interwencyjnych SUFO. 

(dowód: akta kontroli str. 258-261, 266-268) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że mimo dysponowania informacjami odnośnie  
do ponoszonych i planowanych wydatków na ochronę obiektów wojskowych, 
dokonywania analiz porównawczych funkcjonowania różnych rozwiązań w systemie 
ochrony tych obiektów, oraz wynikających z tych analiz wniosków, że ochrona 
obiektów wojskowych pełniona przez SUFO jest mało skuteczna i niosąca ze sobą 
wiele zagrożeń, to ochronę większości posterunków zapewniały właśnie te formacje.  

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli47 
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 Delegatury NIK 
w Katowicach. 

Katowice, dnia 16 grudnia 2016 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

  

Kontroler  
Tomasz Raszka 

Gł. specjalista kontroli państwowej 
 

................................ 
 
 

  

 

                                                      
47 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm., zwanej dalej „ustawą o NIK”. 
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