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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/038 Realizacja Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 

 

Okres objęty kontrolą Od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. oraz okresy wcześniejsze  
i późniejsze w zakresie niezbędnym dla realizacji celu kontroli 

 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 
 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy Kontrolę przeprowadzili na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izby 
Kontroli1: 
1. Anna Hulboj, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  

do kontroli nr LKA 242/2018 z 6 sierpnia 2018 r.  
2. Marian Dłucik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  

do kontroli nr LKA 261/2018 z 21 sierpnia 2018 r.  
3. Gabriela Tutak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LKA 

270/2018 z 30 sierpnia 2018 r.  
 

 (dowód: akta kontroli str. 1 – 5) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach2   

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

St. bryg. mgr inż. Jacek Kleszczewski, od 17 grudnia 2016 r. Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach3   

(dowód: akta kontroli str. 6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia4 realizację Programu modernizacji5, 
przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach  
w okresie objętym kontrolą.  
Przygotowanie realizacji Programu modernizacji było prawidłowe. Została 
wydzielona i wzmocniona kadrowo komórka organizacyjna - sekcja zamówień 
publicznych. Dokonano analizy stanu posiadania sprzętu informatyki i łączności 

                                                      
1 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz. 524  
ze zm.), zwana dalej „ustawą o NIK”. 
2 Zwana dalej „KW PSP”. 
3 Zwany dalej „Komendantem Wojewódzkim PSP”. 
4
 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 

stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
5 Który został przyjęty ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji 
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach  
2017-2020",  Dz.U.2016.2140 ze zm., zwanego dalej „Programem modernizacji”.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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oraz  analizy stanu wyposażenia strażaków w środki ochrony indywidualnej  
w komendach PSP województwa śląskiego. KW PSP wskazała nowo planowane 
zadania inwestycyjne na terenie województwa śląskiego na najbliższe lata,  
które mogłyby być finansowane lub dofinansowane ze środków programu 
modernizacji PSP. Wyniki przeprowadzonych analiz oraz informacje  
o realizowanych i planowanych inwestycjach budowlanych przekazywano, 
zgodnie z poleceniami, do KG PSP. Opracowano i wdrożono plan postępowań  
o udzielenie zamówień publicznych. Realizacja zadań przez KW PSP w postaci 
dokonania zakupu sprzętu informatyki i łączności przebiegła planowo, a zakupy 
zostały dokonane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych6, co stwierdzono na przykładzie trzech 
postępowań. Zakupiony sprzęt został terminowo dostarczony, przekazany 
użytkownikom końcowym i włączony do eksploatacji. Prawidłowo też 
zrealizowano zadania w zakresie wzmocnienia motywacyjnego systemu 
uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń 
pracowników cywilnych. Nagrody uznaniowe ze środków Programu modernizacji 
wypłacano zgodnie z obowiązującym w KW PSP  Regulaminem służby i pracy. 
W KW PSP podjęte zostały prawidłowe działania w celu nadzoru nad realizacją 
Programu modernizacji. Były składane comiesięczne sprawozdania z zakresu 
realizowanych inwestycji oraz sprawozdania finansowe z zakresu wykonania 
planu wydatków objętych Programem.   
Prawidłowe podejmowanie działań przez KW PSP przyczyniło się do 
zrealizowania planu Programu modernizacji na 2017 r.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zgodność działań realizowanych z założeniami i celami 
Programu  

1.1.  Zadania w zakresie przygotowania Programu modernizacji, zostały podjęte 
w 2016 r. Na polecenie  Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej7, 
pismem z 19 kwietnia 2016 r. KW PSP wskazała nowo planowane zadania 
inwestycyjne na terenie województwa śląskiego na najbliższe lata, które mogłyby 
być finansowane lub dofinansowane ze środków programu modernizacji PSP: 
budowa dwóch nowych strażnic oraz rozbudowa dwóch strażnic. Następnie,  
6 czerwca 2016 r. i 6 września 2016 r. do KG PSP przekazano informacje  
o realizowanych i planowanych do rozpoczęcia inwestycjach, w związku  
z pozyskiwaniem z jednostek informacji dotyczących projektu ustawy  
o ustanowieniu Programu modernizacji. W sporządzonych zestawieniach  
podano dwie inwestycje budowlane – budowa nowych strażnic w Mysłowicach  
i w Bytomiu. Innych zadań, w zakresie przygotowania Programu modernizacji 
KW PSP nie otrzymała. 

                                                      
6 Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych”. 
7 Zwanej dalej „KG PSP”.  

Opis stanu 
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Komendant Wojewódzki PSP pismem8 z dnia 23 stycznia 2017 r. otrzymał  
z KG PSP szczegółowy podział kwot dla części 85/24 województwo śląskie –  
na poszczególne przedsięwzięcia, z uwzględnieniem źródeł finasowania.  
O wysokości środków finansowych dla województwa śląskiego przewidzianych  
w 2018 r. poinformowano KW PSP pismem z 1 czerwca 2017 r.  

Pismem9 z dnia 27 stycznia 2017 r. KW PSP otrzymała z KG PSP polecenie 
przygotowania i uruchomienia procedury zakupu ubrań specjalnych dla 
podległych komend PSP w ramach Programu modernizacji.   

Decyzją z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na  
2017 r. Minister Rozwoju i Finansów zwiększył budżet w części 85/24, podając  
w uzasadnieniu, że środki te, przeniesione z części, której dysponentem jest 
Minister Obrony Narodowej przeznaczone są na realizację przez PSP zadań 
wynikających z Programu modernizacji w zakresie sprzętu i łączności.  

(dowód: akta kontroli str. 10 – 26)    

1.2. W ramach przygotowań do realizacji zakupów sprzętu informatycznego,  
ze środków Programu modernizacji, dokonano analizy stanu posiadania 
infrastruktury sprzętowej komend PSP województwa śląskiego. W tym zakresie 
Wydział Informatyki i Łączności KW, współpracował z Biurem Informatyki  
i Łączności KG PSP. Zakres zadań do realizacji w poszczególnych latach oraz 
wysokość kwot przyznanych na poszczególne województwa były przekazywane 
na odprawach służbowych, w tym – w ramach realizacji Programu modernizacji 
przekazano dla województwa śląskiego zadanie zakupu 32 serwerów 
bazodanowych przeznaczanych do instalacji systemu dziedzinowego SWD - 
PSP10.  KG PSP, pismem11 z dnia 23 sierpnia 2017 r., poleciła podjęcie działań 
związanych z przygotowaniem postępowań przetargowych do realizacji w 2017 r. 
zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej systemów 
IT” w ramach przedsięwzięcia Sprzęt informatyki i łączności. Jak podano  
w tym piśmie – w celu podniesienia sprawności infrastruktury teleinformatycznej 
w jednostkach organizacyjnych PSP, zaplanowane środki powinny być 
wydatkowane na zakup wysokowydajnych serwerów.  W celu ustalenia potrzeb 
zakupowych, w wyniku zebrania przez KW PSP z podległych komend PSP 
informacji o użytkowanych serwerach, stwierdzono, że system dziedzinowy SWD 
– PSP zainstalowany był na serwerach mających 7 i więcej lat, a w niektórych 
komendach PSP sprzęt informatyczny nie posiadał parametrów technicznych 
pozwalających na poprawne działanie systemu SWD-PSP.   

Informacje o realizowaniu zadań w zakresie łączności i teleinformatyki, w ramach 
Programu modernizacji w 2018 r., KW PSP uzyskała na naradzie w dniu 7 listopada 
2017 r. Zadanie te dotyczyły budowy i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, 
systemów IT ze szczególnym uwzględnieniem systemów dyspozytorskich stanowisk 
kierowania PSP oraz budowy i modernizacji systemu zasilania awaryjnego  
i gwarantowanego oraz systemu klimatyzacji. Po zebraniu i przeanalizowaniu 
potrzeb zgłoszonych przez podległe komendy, dokonano rozdziału środków  
na informatykę i łączność na poszczególne komendy. Szczegółowe informacje  
o realizowanych zadaniach w 2018 r. zostały przekazane podległym komendom 
pismem z 16 maja 2018 r.   

                                                      
8 Nr BF-I-0754/4-11/17. 
9 Nr BT-I-078/4-8/17 oraz pismo precyzujące nr BT-I-078/4-10/17 z 7 lutego 2017 r.  
10 Tj. Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.  
11 BIŁ-I-0462/3-17/17. 
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KW PSP sporządziła analizę stanu wyposażenia strażaków w środki ochrony 
indywidualnej, według stanu na koniec 2016 r., którą przesłała KG PSP pismem  
z 31 stycznia 2017 r. Z analizy tej wynikało, że w zakresie ubrań specjalnych,  
z 31 podległych komend tylko w 10 stan wyposażenia był zgodny z normatywem,  
w pozostałych komendach był niższy niż określono w normatywie wyposażenia. 
Łącznie we wszystkich komendach województwa śląskiego na stanie było  
3.077 ubrań specjalnych, natomiast normatyw wyposażenia wynosił 3.214 ubrań.      

 (dowód: akta kontroli str. 27 – 45 i 79 – 80)    

1.3.  W 2017 r. KW PSP dwukrotnie zgłosiła zmiany w wydatkach z Programu 
modernizacji. Decyzją12 Wojewody Śląskiego z 15 listopada 2017 r., w związku 
m.in. z wnioskiem KW PSP z 12 września 2017 r., zwiększono plan wydatków  
o kwotę 250 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „Budowa  
i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej systemów IT”, na realizację 
przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności”. W ww. wniosku, KW PSP 
podała, że kwota ta będzie przeznaczona na zakup urządzeń oraz 
oprogramowania umożliwiającego obsługę i uruchomienie Elektronicznego 
Zarzadzania Dokumentacją13. Jednocześnie o taką kwotę zmniejszono plan 
dotacji celowej w Bytomiu, przeznaczonej na inwestycję budowlaną - budowa 
nowej strażnicy.     
Druga zmiana dotyczyła zmniejszenia środków na realizację Programu modernizacji. 
Pismem z dnia 27 września 2017 r. do Wojewody Śląskiego, KW PSP wniosła 
 o korektę w obrębie rozdziału 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej) w związku z niewykorzystaniem środków przez podległe komendy  
w kwocie 104.799 zł14. Zmniejszenie środków o tę kwotę zostało dokonane 
decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 października 2017 r.  
W I połowie 2018 r. KW PSP nie zgłaszała Komendantowi Głównemu PSP zmian 
dotyczących Programu modernizacji w zakresie korekty limitów wydatków.  

(dowód: akta kontroli str.  171 – 176,  188 - 192)    
1.4. Realizacja przedsięwzięć podjętych przez KW PSP w ramach Programu 
modernizacji w 2017 r. i w I połowie 2018 r., jak wyjaśnił Komendant Wojewódzki 
PSP, przebiegała bezproblemowo.   

(dowód: akta kontroli str. 48)    

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze.  

 

 

 2. Realizacja zakupów i inwestycji 

2.1. W KW PSP, w wyniku analizy struktury organizacyjnej wzmocniono komórkę 
organizacyjną zajmującej się dostawami. W oparciu o Regulamin Organizacyjny, 
zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP zarządzeniem nr 4 z dnia  
25 kwietnia 2017 r., w KW PSP została utworzona wydzielona komórka 
organizacyjna zajmującą się przygotowaniem i realizacją zakupów – Sekcja 

                                                      
12 Nr FBI.3111.62.122.  
13 Zwany dalej „EZD”.  
14 W ramach §2110 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat, 
w tym § 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy.  

Ocena cząstkowa 
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Zamówień Publicznych, która była częścią Wydziału Kwatermistrzowskiego. Przed 
wejściem w życie tego Regulaminu15, zadania z zakresu zamówień publicznych 
były realizowane bezpośrednio przez Wydział Kwatermistrzowski. W dniu 
utworzenia Sekcji był w niej zatrudniony jeden pracownik cywilny. W wyniku 
dokonanego naboru, w dniu 24 lipca 2017 r. zatrudniono specjalistę ds. zamówień 
publicznych na stanowisko cywilne. W celu wsparcia obsady ww. Sekcji, z dniem  
1 czerwca 2017 r. do KW PSP został delegowany, a później przeniesiony16 oficer, 
który z dniem 1 listopada 2017 r. podjął służbę na stanowiska Kierownika Sekcji.  
W Sekcji na trzech etatach zatrudniano jednego funkcjonariusza i dwóch 
pracowników cywilnych.  

(dowód: akta kontroli str. 178 – 187)    

 
2.2. W KW PSP, w związku z realizacją Programu modernizacji, nie 
sporządzano studium wykonalności przedsięwzięć. Plany i harmonogramy 
inwestycji budowlanych zawarte były w Programach inwestycji poszczególnych 
zadań inwestycyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 101) 
 

2.3. W ramach Programu modernizacji, KW PSP prowadziła siedem 
postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o łącznej  
wartości 1 055, 7 tys. zł, w tym ze środków Programu wykorzystano  
kwotę 1.054,0 tys. zł17. Trzy zamówienia18 o wartości 830,6 tys. zł, zostały 
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a w pozostałych 
czterech przypadkach19 zastosowano prawidłowo postanowienia art. 4 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

(dowód: akta kontroli, str. 59 – 78) 
Objęte szczegółowym badaniem trzy postępowania prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, poprzedzone były przeprowadzeniem analizy 
rynku i oszacowaniem wartości przedmiotu zamówienia. W postępowaniach 
tych prawidłowo określono rodzaj zamówienia publicznego, a wartość 
przedmiotu zamówienia została określona zgodnie z zasadami określonymi  
w ww. ustawie. W każdym z tych postępowań opracowano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Za każdym razem została powołana 
co najmniej trzyosobowa komisja przetargowa20, a członkowie komisji złożyli 
pisemnie wymagane oświadczenia. Sporządzona na potrzeby postępowań  
dokumentacja spełniała wymagania ustawowe, a ogłoszenia o zamówieniu 
zostały opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP), a w jednym 

                                                      
15 Zarządzenie nr 7 z dnia 7 września 2016 r. Komendanta Głównego PSP w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu organizacyjnego KWPSP w Katowicach.   
16 Z Komendy Miejskiej PSP w Katowicach  z dniem 1 listopada 2017 r.  
17 Kwota 1.718,73 zł  pochodziła z budżetu KW PSP.  
18 WT-I.2370.17.2017 „Dostawa licencji oprogramowania na potrzeby wdrożenia systemu EZD”, 
   WT-I.2370.6.2017 „Dostawa 32 serwerów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami”, 
   WT-I.2370.16.2017 „Dostawa serwerów z akcesoriami na potrzeby wdrożenia systemu EZD”. 
19 WT-I.2372.89.2017 „Dostawa 5 przełączników sieciowych Alcatel – Lucent OS 6450 z 5 letnim 
serwisem na oprogramowanie”,  
 WT-I.2372.98.2017 „Dostawa serwerów HPE PROLIANT ML350G9 i HPE PROLIANT DL380G9 
z 5 letnią gwarancją oraz 5 licencji Microsoft Windows Server Standard 2016 Open”, 
  WT-I.2372.127.2017 „Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego TaskAlfa 356ci z podajnikiem 
jednoprzebiegowym, dedykowana szafką, licencją CAK oraz uchwytem do czytnika kart RFId na 
potrzeby stworzenia stanowiska wprowadzania korespondencji elektronicznej do systemu EZD”,  
    WT-I.2372.124.2017 „Dostawa trzech zestawów urządzeń do rozpoznawania oraz skanowania 
dokumentów na potrzeby wdrożenia systemu EZD”. 
20 Od 5 do 6 osób.  
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przypadku również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kryteria  
ocen ofert, w których cena - jako kryterium stanowiła 60%, zostały  
prawidłowo określone. W analizowanych postępowaniach dokonano wyboru 
najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  
w  SIWZ. Po zawarciu umowy, w wymaganym 30 dniowym terminie, zostały 
zamieszczone w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz w jednym 
przypadku przekazano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi  
Publikacji Unii Europejskiej. W umowach zawarto postanowienia dotyczące 
zabezpieczenia interesów zamawiającego w zakresie nienależytego wykonania 
umów oraz naliczania kar umownych z tego tytułu. 

(dowód: akta kontroli, str. 83 – 100) 

W postępowaniach o zamówienia publiczne prowadzanych przez KW PSP 
żaden z uczestników nie wniósł  odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, nie 
wystąpił też przypadek zrezygnowania przez KW PSP z realizacji z zadania.  

(dowód: akta kontroli str. 107) 
 
2.4. KW PSP w ramach Programu modernizacji w 2017 r. dokonała zakupu 
sprzętu informatyki i łączności za łączną kwotę  1.054,0 tys. zł. W 2018 r. 
zadania dla KW PSP dotyczyły zakupu 11 ubrań specjalnych na planowaną 
kwotę 45,0 tys. zł.  
Do realizacji przedsięwzięć Programu modernizacji włączono podległe 
komendy PSP. Dwie komendy PSP 21 realizowały inwestycje budowlane 
obejmujące budowę nowych strażnic, z tych inwestycji jedna została 
zakończona w 2017 r. KW PSP wspomogła Komendę PSP realizującą drugą 
inwestycję poprzez oddelegowanie do prac komisji przetargowej pracownika 
sekcji zamówień KW PSP. Ponadto, KW PSP prowadziła monitoring 
realizowanego zadania, w oparciu o  comiesięczne sprawozdania z realizacji 
zadania.  
Podległe komendy w 2017 r. kupiły 170 ubrań specjalnych, na 2018 r. dla komend  
przewidziano do realizacji zadanie zakupienia 522 ubrań specjalnych. Ponadto   
w 2018 r., w  ramach Programu modernizacji w 2018 r., podległym komendom 
zostały powierzone zadania z zakresu zakupu sprzętu informatyki i łączności.  
 Ponadto komendy te oraz KW PSP realizowały zadania obejmujące  
wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz 
zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji 
przez dokonanie określonych w Programie podwyżek.  

(dowód: akta kontroli str. 102 – 103, 109 – 111 i 129 – 136)    
 

2.5. W ramach Programu modernizacji w województwie śląskim były realizowane 
dwie inwestycje budowlane, a informacje o przebiegu tych inwestycji były  
co miesiąc  przesyłane do KG PSP22.  

Na podstawie ww. sprawozdań ustalono, że w 2017 r., przy uzyskaniu 
dofinansowania z Programu modernizacji w wysokości 3.750,0 tys. zł,  zakończono  
inwestycję „Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej  i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mysłowicach”. W 2017 r. zostały 
wykonane prace wykończeniowe wewnętrzne, a zakres rzeczowy inwestycji został  

 

 

                                                      
21 W Bytomiu i w Mysłowicach.  
22 Na podstawie pisma KG PSP nr  BT-II-2340/13-2-17 z dnia 30 czerwca 2017 r. 
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zakończony 30 czerwca 2017 r.  Od lipca 2017 r. wszystkie sekcje i wydziały  
KM PSP w Mysłowicach wraz z JRG pełniły służbę w nowej siedzibie. Poprzednia 
siedziba, na podstawie umowy użyczenia został oddana w nieodpłatne używanie 
Straży Miejskiej w Mysłowicach.   

(dowód: akta kontroli str. 137 – 154)    

W 2017 r. przy uzyskaniu dofinansowana z Programu modernizacji w wysokości 
500,023 tys. zł  przystąpiono do realizacji zadania obejmującego budowę nowej 
strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu. KM w Bytomiu weszła w posiadanie 
nieruchomości w trwałym zarządzie  z przeznaczeniem na budowę strażnicy już  
od 2014 r. W 2018 r. przy uzyskaniu dofinasowania z Programu modernizacji  
w wysokości 3.393,0 tys. zł podjęto dziania w celu wybrania generalnego 
wykonawcy, jednakże dwa ogłoszone przetargi nieograniczone24 zostały 
unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę  
jaką zamierzano przeznaczyć na realizację zadania. W związku z brakiem 
wystarczających środków finansowych, w trzecim ogłoszonym przetargu  
zmniejszono zakres realizacji inwestycji m.in. o wykonanie boiska sportowego, pola 
instalacji fotowoltaicznych oraz części wyposażenia obiektu. Ponieważ w trzecim, 
ogłoszonym 9 kwietnia 2018 r., przetargu również najkorzystniejsza oferta była 
wyższa niż zamierzano przeznaczyć na to zadanie, KM PSP w Bytomiu zwróciła 
się do Wojewody Śląskiego o zwiększenie jego finansowania. Po uzyskaniu 
zapewnienia dodatkowych środków finansowych25, 27 czerwca 2018 r. została 
podpisana umowa na budowę nowej strażnicy, o wartości 24.696,0 tys. zł.  
Pozostałe przedsięwzięcia w 2017 r.,  dotyczące  zakupu sprzętu informatyki  
i łączności, zostały zrealizowane w wyniku przeprowadzanych postępowań  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz 
dokonania zakupu, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Przedsięwzięcia obejmujące w 2017 r. zakupy sprzętu informatyki i łączności  oraz 
ubrań specjalnych zostały zrealizowane zgodnie z planem. Natomiast wykonanie 
finansowe zadań  z zakresu programu modernizacji w 2018 r. obejmujące zakupy 
sprzętu informatyki i łączności, według stanu na koniec I półrocza 2018 r., wyniosło  
0,7 %26, zakupy w tym zakresie będą dokonywane sukcesywnie do końca roku. 
Realizację zakupu ubrań ochronnych zaplanowano w IV kw. 2018 r.     
W sporządzanych sprawozdaniach KW PSP nie zgłaszała problemów związanych 
z realizacją  programu modernizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 59 – 60, 129 – 136 i 155 – 169) 
 2.6. Głównym źródłem finansowania w 2017 r. zakupów w ramach Programu 
modernizacji w zakresie informatyki i łączności były środki przeniesione  z części 
29 (Obrona narodowa) do części 85/24 (Województwo śląskie), w wysokości 
804,0 tys. zł, decyzją Ministra Rozwoju  i Finansów27 z dnia 28 sierpnia 2017 r.  
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017. Informację o wysokości 
uzyskanych w wyniku ww. przeniesienia KW PSP otrzymała z KG PSP pismem 
z dnia 23 stycznia 2017 r. Drugim źródłem były środki wynikające z decyzji28 
Wojewody Śląskiego z 15 listopada 2017 r., którą zwiększono plan wydatków 
KW PSP o kwotę 250,0 tys. zł. Decyzją tą Wojewoda uwzględnił wniosek  

                                                      
23 W 2017 r. z kwoty tej wykorzystano 250 tys. zł.  
24 7 lutego i 6 marca 2018 r.  
25 O kwotę 2.261 tys. zł -pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.19.34.2018 z 1 czerwca 2018 r.  
26 Tj. Plan wydatków po zmianach wynosił 669,0 tys. zł a zrealizowano wydatki na kwotę  
4,7 tys. zł. 
27 Nr MF/FS.4143.3.105.2017.MP.2600.  
28 Nr FBI.3111.62.122.  
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KW PSP z 12 września 2017 r., w którym podano, że środki te będą 
przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem. 
Finansowanie realizacji przedsięwzięć Programu modernizacji przez Wojewodę 
Śląskiego w 2017 r. i I półroczu 2018 r. było płynne, w tym obszarze  
nie pojawiły się trudności. Środki finansowe były przekazywane zgodnie  
ze złożonymi zapotrzebowaniami.    

(dowód: akta kontroli str. 22 – 24, 170 – 177)    

2.7. Realizacja inwestycji – budowa nowej strażnicy w Mysłowicach została 
ukończona w terminie, a na budowę kolejnej w Bytomiu podpisano umowę  
27 czerwca 2018 r. Nie naliczano kar umownych.   

(dowód: akta kontroli str. 109 i 193 – 200) 

Zakupiony sprzęt informatyki i łączności został dostarczony terminowo, zgodnie  
z zawartymi umowami, co potwierdzono protokołami odbioru tego sprzętu. 

(dowód: akta kontroli str. 201 – 232)       

 

2.8. Prawidłowo przebiegało przekazywanie zakupionego sprzętu. Odbiorcami  
sprzętu informatycznego i oprogramowania29, byli Komenda Wojewódzka PSP  
i 31 Powiatowych i Miejskich Komend PSP z województwa śląskiego. W oparciu 
o rozdzielnik sporządzony 18 grudnia 2017 r., na podstawie 31 umów użyczenia  
i zawartych w nich specyfikacjach sprzętu i oprogramowania oraz protokołów 
potwierdzenia odbioru sprzętu, przekazano powiatowym i miejskim jednostkom 
PSP w użyczenie 31 urządzeń serwerowych wraz z oprogramowaniem  
i akcesoriami na potrzeby obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP.  
Jedno urządzenie serwerowe wraz z oprogramowaniem i akcesoriami pozostało 
w KW PSP w użytkowaniu Wydziału Informatyki i Łączności. Wszystkim tym 
urządzeniom nadano numery inwentarzowe i przyjęto je na stan środków 
trwałych KW PSP.  

(dowód: akta kontroli, str. 83 – 100, 233 – 249) 
Odbiorcą dwóch serwerów wraz z akcesoriami na potrzeby wdrożenia systemu 
EZD30 i licencji oprogramowania na potrzeby wdrożenia tego systemu31 była  
KW PSP. Urządzeniom tym nadano numery inwentarzowe i przekazano je do 
użytkowania Wydziałowi Informatyki i Łączności, co potwierdzono w toku 
oględzin.  

(dowód: akta kontroli, str. 250 – 256) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanych obszarze.     

 

 

 3. Działania w zakresie poprawy systemów wynagradzania 
funkcjonariuszy i pracowników 

3.1.  KW PSP nie brała udziału w ustalaniu sposobu rozdysponowania 
środków na podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Pismem32  
z dnia 16 lutego 2017 r. KG PSP, informując o wejściu w życie nowych 

                                                      
29 Zakupionego w wyniku postępowania WT  2370.6.2017.  
30 Postępowanie WT-I.2370.16.2017. 
31 Postępowanie WT-I.2370.17.2017. 
32 Nr BF-I0754/9-1/17.  
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przepisów33 w sprawie uposażenia strażaków PSP,  poleciła podjęcie działań 
mających na celu dokonanie wypłaty uposażeń za marzec 2017 r. w nowych 
podwyższonych stawkach oraz  wypłaty wyrównania podwyżek za styczeń  
i luty 2017 r. Podwyżki dla pracowników cywilnych powinny być ujęte na liście 
płac za luty 2017 r. wraz z wyrównaniem za styczeń 2017 r.  Podwyższenie 
uposażeń powinno się odbyć, przy zachowaniu zasad zawartych w protokołach 
ze spotkań kierownictwa KG PSP z przedstawicielami związków zawodowych 
działających w PSP. Z zapisów w tych protokołach wynika, że podwyżka dla 
funkcjonariuszy wyniesie 253 zł na etat, ze środków tych o 200 zł podwyższona 
zostanie stawka dodatku za posiadany stopień służbowy, zaś pozostała część 
środków w wysokości 53 zł przeznaczona zostanie na inne składniki 
uposażenia, w tym motywacyjny system uposażeń. Podwyżka dla pracowników 
cywilnych powinna wynieść 250 zł, z których 165 zł przeznaczone zostanie na 
obligatoryjną podwyżkę na etat, a pozostałe 85 zł na uznaniowe podwyższenie 
wynagrodzeń.   

(dowód: akta kontroli str. 103, 257 – 266) 

3.2. Kwoty na podwyżki w 2017 r. dla funkcjonariuszy wyliczano przy 
uwzględnieniu zasad przekazanych przez KG PSP. Podwyżka dla funkcjonariuszy 
wyniosła 253 zł, przy czym wzrost dodatku za posiadany przez strażaka stopień 
służbowy wyniósł 200 zł, a pozostała kwota 53 zł została przeznaczona na system 
motywacyjny. Na próbie  losowo wybranych 10 funkcjonariuszy, stwierdzono,  
że od dnia 1 stycznia 2017 r. został im podwyższony dodatek za posiadany stopień 
służbowy w wysokości 200 zł.  
Komendant Wojewódzki PSP z kwoty przeznaczonej na zwiększenie uposażeń  
z Programu modernizacji ustalił podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników 
cywilnych zatrudnionych w KW PSP. Natomiast w komendach miejskich  
i powiatowych PSP podwyżki te dla pracujących w nich funkcjonariuszy  
i pracowników cywilnych były ustalane przez komendantów tych komend.  
W KW PSP podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla 16 pracowników 
cywilnych, objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń, wyniosły 164,90 zł 
dla 15 osób, a dla jednej osoby - 164,89 zł. Pozostałym pracownikom cywilnym, 
nieobjętym tym systemem, dokonano podwyżki wynagrodzenia o  kwotę 165 zł. 
Komendant Wojewódzki wyjaśnił m.in., że dokonując podwyżki wynagrodzeń  
w 2017 r. pracownikom cywilnym, posługując się mnożnikiem, ustalono  
kwotę podwyżki w wysokości 164,90 zł, co spełniało  wymagania zawarte  
w wytycznych KG PSP, tj. ok. 65% z 250 zł.  

(akta kontroli str.257-264, 301 - 305) 

Łączna kwota podwyżek dla funkcjonariuszy34 KW PSP w 2017 r. z Programu 
modernizacji wyniosła  273,0 tys. zł, a dla funkcjonariuszy35 z komend  miejskich  
i powiatowych województwa śląskiego -  9.755,9 tys. zł.     

Łączna kwota podwyżek dla pracowników cywilnych36 KW PSP w 2017 r. 
z Programu modernizacji wyniosła 99,0 tys. zł , a w komendach37 – 276,0 tys. zł   

(dowód: akta kontroli str. 103 – 104, 106, 115 – 126,  267 – 300)  
 

                                                      
33 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 litego 2017 r. 
zmieniające rozporządzenia w sprawę uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej  
(Dz. U. poz. 254).  
34 90 stanowisk etatowych. 
35 3212  stanowisk etatowych. 
36 33 etaty.  
37 92 etaty. 
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Na koniec 2016 r. średnie uposażenie funkcjonariuszy w komendach 
powiatowych i miejskich w województwie śląskim, na przykładzie wybranych 
stanowisk wynosiło: dla stażysty - 2.650,66 zł, dla młodszego ratownika -  
3.135,72 zł, dla ratownika – 3.405,05 zł, dla starszego ratownika – 3.572,02 zł, 
dla operatora sprzętu specjalnego – 3.746,47 zł, dla starszego operatora 
sprzętu specjalnego – 4.263,92 zł, dla dowódcy zastępu – 4.190,06 zł, 
dowódcy sekcji - 4.447,02 zł, a dla komendanta jednostki - 8.105,52 zł.  
Na koniec 2017 r. średnie uposażenia na ww. wybranych stanowiskach 
wynosiło: stażysty – 2.801,36 zł, młodszego ratownika -  3.325,63 zł, ratownika  
– 3.657,49 zł, starszego ratownika – 3.827,1 zł, operatora sprzętu specjalnego 
– 4.022,45 zł, starszego operatora sprzętu specjalnego – 4.505,71 zł, dowódcy 
zastępu – 4.412,93 zł, dowódcy sekcji  - 4.775,47 zł, a komendanta jednostki – 
8.124,90 zł.  
Na koniec I połowy 2018 r. średnie uposażenie na ww. wybranych 
stanowiskach wynosiło: stażysty – 2.999,59 zł, młodszego ratownika –  
3.512,97 zł, ratownika – 3.861,47 zł, starszego ratownika – 4.027,01 zł, 
operatora sprzętu specjalnego – 4.288,81zł, starszego operatora sprzętu 
specjalnego – 5.136,89 zł, dowódcy zastępu – 4.447,29 zł, dowódcy sekcji  - 
4.800,97 zł, a komendanta jednostki – 8.232,13 zł.  
Natomiast na koniec 2016 r. średnie wynagrodzenie pracowników służby 
cywilnej wyniosło 3,103,17 zł, a pozostałych pracowników cywilnych  -  
2.010,24 zł. Na koniec  2017 r. średnie wynagrodzenia tych grup pracowników 
wyniosły odpowiednio: 3.280,66 zł i 2.268,27 zł, a na koniec I półrocza 2018 r., 
odpowiednio: 3.376,40 zł i 2.248,25 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 115 – 126)      

3.3. KW PSP nie brała udziału w ustalaniu kwot dodatków do uposażeń  
w podległych komendach powiatowych i miejskich. W KW PSP pracownikom 
zostały przyznane dodatki uwzględniające aspekty motywacyjne, ze środków 
Programu modernizacji w 2017 r. dodatki te były współfinasowane w łącznej 
wysokości 4.533 zł. W 2018 r. dodatki motywacyjne nie były współfinasowane 
ze środków Programu modernizacji.   

Wypłat nowych uposażeń i wynagrodzeń dla wszystkich funkcjonariuszy  
i dla wszystkich pracowników dokonano w jednym terminie.  Wypłat nowych 
uposażeń dla funkcjonariuszy dokonano od marca 2017 r. wraz z wyrównaniem 
za styczeń i luty 2017 r., natomiast wypłat nowych  wynagrodzeń dla 
pracowników cywilnych dokonano od lutego 2017 r. z wyrównaniem od stycznia 
2017 r.       

(dowód: akta kontroli str. 104, 306 – 342)  

3.4. W okresie objętym kontrolą, z kwot przyjętych w Programie modernizacji  
wypłacano nagrody uznaniowe. Zasady przyznawania nagród zostały 
określone w Regulaminie służby i pracy KW PSP38. W Regulaminie tym 
podano, że podstawą do ustalenia wysokości nagrody uznaniowej jest ocena 
sposobu wykonywania obowiązków służbowych w oparciu o wymienione w nim 
kryteria, które uwzględniały aspekty motywacyjne. Wysokość funduszu nagród 
ze środków Programu modernizacji dla KW PSP wyniosła w 2017 i 2018 r. po 
42 tys. zł, a dla komend powiatowych i miejskich – po 220 tys. zł. W 2017 r. 
nagrody przyznano siedmiu komendantom powiatowym/miejskim – w łącznej 

                                                      
38 Ustalonym zarządzeniem wewnętrznym nr 34/2007 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 5 marca 2007 r. wraz ze zmianami 
wprowadzonymi zarządzeniem nr 165/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r.   
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wysokości 28 tys. zł, dwóm zastępcom komendantów w łącznej wysokości 
5 tys. zł, naczelnikowi wydziału – 1 tys. zł  oraz sześciu funkcjonariuszom – 
łącznie 8 tys. zł. W I połowie 2018 r. nagrody wypłacono sześciu komendantom 
powiatowym/miejskim – w łącznej wysokości 23,5 tys. zł, ich dwóm zastępcom 
w łącznej wysokości 6 tys. zł, naczelnikowi wydziału – 3,5 tys. zł, zastępcy 
dowódcy JRG – 1,5 tys. zł  oraz ośmiu funkcjonariuszom w łącznej wysokości 
7,5 tys. zł. 

Analiza losowo wybranych ośmiu przyznanych nagród wykazała, że w każdym 
przypadku w złożonym wniosku o nagrodę, w uzasadnieniu wskazywano  
na przymioty, rzetelne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowanie  
w służbie osoby, której wniosek dotyczył.    

(dowód: akta kontroli str. 343 – 359)    

3.5. Na koniec 2016 r. były 62 wakaty na stanowiskach funkcjonariuszy,  
a na koniec 2017 r. wakatów było 64. Na koniec I połowy 2018 r. liczba wakatów 
wzrosła do 142.  Wzrost liczby wakatów wynikał z przyznania w województwie 
śląskim od 1 stycznia 2018 r. 40 nowych etatów, co wynikało z nałożenia na PSP 
obowiązku realizacji zadań związanych z zagrożeniami czynnikiem biologicznym, 
w tym podczas zdarzeń  o charakterze terrorystycznym oraz z nadzorem  
nad użytkowaniem gazów cieplarnianych. W toku niniejszej kontroli trwały 
postępowania kwalifikacyjne wobec osób  ubiegających się o przyjęcie do służby  
w PSP. Na koniec 2018 r. przewiduje się 78 wakatów na stanowiskach 
funkcjonariuszy.  

Natomiast stan zatrudnienia pracowników cywilnych w ww. okresie zmniejszył się  
i wynosił – na koniec 2016 r. 128 etatów, na koniec 2017 r. – 127 i na koniec  
I półrocza 2018 r. – 124,5 etatów.  

(dowód: akta kontroli str. 104 i 107)   
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanych obszarze.     

 

4.  Osiąganie celów Programu modernizacji 

4.1. Według  stanu na koniec 2017 r., zostały zrealizowane w całości wszystkie 
przedsięwzięcia objęte Programem modernizacji na ten rok. 

(dowód: akta kontroli str. 129 – 131 i 137)    
4.2. Żadnych wydatków objętych Programem modernizacji w 2017 r. nie 
przeniesiono do wydatków niewygasających. 

 (dowód: akta kontroli str. 10)   

4.3. W ocenie Komendanta Wojewódzkiego, zadania Programu modernizacji  
w 2017 r. zostały zrealizowane. Zakończona została budowa nowej strażnicy  
w Mysłowicach, rozpoczęto budowę nowej strażnicy w Bytomiu. Zakupiono serwery 
na potrzeby obsługi systemu dziedzinowego SWD PSP dla wszystkich  
komend powiatowych/miejskich PSP, a także oprogramowanie serwerów wraz  
z urządzeniami brzegowymi i peryferyjnymi, pozwalające wdrożyć elektroniczny 
system zarzadzania dokumentacją, z którego korzystać będzie Komenda 
Wojewódzka i jednostki podległe. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni otrzymali 
zwiększone uposażenia. Zakupiono także dla strażaków 170 kompletów ubrań 
specjalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 48 – 49)      
4.4. Komendant Wojewódzki nie sformułował wniosków na kolejne okresy 
realizacji Programu modernizacji.  Wskazał natomiast, że działania podjęte 
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w ramach programu, pozwolą na tańszą, bardziej efektywną i nakierowaną na jak 
najlepszą realizację zadań. W szczególności podał, że realizacja Programu 
modernizacji przez kolejne okresy pozwoli na: 

� wymianę ubrań specjalnych strażaków wg normatywów na ubrania 
nowego wzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami, min. 
wprowadzenie kurtki lekkiej do ubrania specjalnego a jednocześnie 
poprawi komfort pracy i skuteczność podejmowanych działań 
ratowniczo-gaśniczych strażaków, 

� zakończenie budowy nowej strażnicy w Bytomiu, której rozpoczęcie 
zainicjowane było uzyskaniem środków finansowych z programu modernizacji, 
� regulację płac strażaków i pracowników cywilnych, co pozwoli  
na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażenia funkcjonariuszy, 
zaangażowanie, jakość i profesjonalizm w pracy. Jednocześnie zawód strażaka 
stanie się atrakcyjniejszy na rynku pracy,  
� wdrożenie informatycznych systemów wspomagających procesy 
podejmowania decyzji na bazie uruchamianych systemów łączności, 
obejmujących swoim zasięgiem całe województwo, programów komputerowych 
pozwalających tworzyć bazy danych zintegrowanych w jeden system,  
sprzętu informatycznego na potrzeby strażaków i pracowników, pozwalającego 
na skuteczne realizowanie zadań ustawowych PSP, 
� na sukcesywne wycofywanie z eksploatacji urządzeń starej generacji  
i doposażenie służby w niezbędny osprzęt zgodny z nowym standardem.  

(dowód: akta kontroli str. 49)  

4.5. Odnosząc się do osiągniecia celu Programu modernizacji na koniec I połowy 
2018 r., Komendant Wojewódzki podał, że nie dokonano oceny realizacji zadań 
za ten okres, ponieważ realizacja zadań Programu modernizacji została 
rozłożona na cały rok. Większość zadań Programu, w szczególności zakupy 
ubrań i sprzętu informatycznego została zaplanowana do realizacji w II półroczu 
2018 r. Również realizację inwestycji budowalnej rozpoczęto w II półroczu  
2018 r. W I półroczu zrealizowano zadanie w zakresie wzmocnienia systemu 
motywacyjnego, poprzez wypłatę nagrody rocznej dla funkcjonariuszy  
i pracowników cywilnych, która była współfinansowana ze środków Programu 
modernizacji oraz wypłacone zostały nagrody   w łącznej wysokości 42,0 tys. zł   

(dowód: akta kontroli str. 360)    

4.6. KW PSP nie zleciła firmie zewnętrznej przeprowadzenia badań 
ewaluacyjnych dla oceny osiągania celów Programu modernizacji. Jak podał 
Komendant Wojewódzki, na obecnym etapie realizacji zadań wynikających  
z Programu  modernizacji prowadzona jest na bieżąco ewaluacja wewnętrzna  
w formie obserwacji. W wyniku systematycznie organizowanych narad, 
wideokonferencji, szkoleń z jednostkami podległymi, naczelnikami wydziałów  
i pracownikami KW PSP, badana była przydatność konkretnego programu:  
wyposażenie strażaków (zakup ubrań specjalnych, wyposażenia osobistego  
i ochronnego funkcjonariuszy), funkcjonalność obiektów, mobilizacja do pracy 
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, wyposażenie w sprzęt informatyki  
i łączności, wdrażanie zakupionych systemów, regulacja płac. Biorąc po uwagę 
przyjęte kryteria, podjęte działania usprawniają i podnoszą komfort i jakość  
pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, a tym samym efektywność 
podejmowanych działań, jednocześnie eliminując przede wszystkim problemy 
finansowe.  

(dowód: akta kontroli str. 50 – 51)    
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze.  

 
 

5. Wpływ Programu modernizacji na realizację zadań 
finansowanych z bieżącego budżetu służb 

5.1. Środki otrzymane w ramach Programu modernizacji pozwoliły zakończyć 
jedną inwestycję budowlaną oraz rozpocząć drugą inwestycję. Środki budżetowe 
na rok 2017 dla KW PSP oraz dla komend powiatowych i miejskich  PSP  
woj. śląskiego wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem. Program 
modernizacji nie wpłynął na zmniejszenie  środków budżetowych ujętych  
w planie finansowym na 2017 i 2018 r. i przeznczonych na realizację zadań  
w zakresie remontów i utrzymania posiadanej infrastruktury. KW PSP nie 
zwracała się o zwiększenie środków na  remont i utrzymanie posiadanej 
infrastruktury.  

(dowód: akta kontroli str. 51 i 362)    

5.2. KW PSP nie otrzymała wytycznych w sprawie remontów i utrzymania 
infrastruktury oraz eksploatacji sprzętu.  

(dowód: akta kontroli str. 51)    

5.3. KW PSP nie zrezygnowała w latach 2017 – 2018 r., z powodu braku 
środków, z żadnych przedsięwzięć ujętych w planach remontów. Jak podał 
Komendant Wojewódzki, na bieżąco realizowane były zadania z zakresu 
zaplanowanych remontów.  

(dowód: akta kontroli str. 51)    
5.4. Przy współfinansowaniu  środków z Programu modernizacji w połowie   
2017 r. zakończona została inwestycja budowlana – „Budowa nowej siedziby 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo - 
Gaśniczej w Mysłowicach”. Jak podał Komendant Wojewódzki, analiza środków 
finansowych koniecznych do utrzymania nowo wybudowanej strażnicy możliwa 
będzie po zakończeniu pełnego roku budżetowego tj. w I kw. 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 52)    
 

Realizacja Programu modernizacji nie miała negatywnego wpływu na realizację 
zadań  finansowanych z bieżącego budżetu KW PSP. W okresie objętym 
kontrolą, KW PSP nie zrezygnowała z przedsięwzięć ujętych w planach 
remontowych, były one realizowane zgodnie z planem. 

 

 6. Nadzór nad realizacją Programu modernizacji 

6.1. Odnosząc się do sprawowania  nadzoru nad realizacją zadań wynikających 
z Programu modernizacji, Komendant Wojewódzki wyjaśnił, że  w oparciu  
o wytyczne jednostki wiodącej, naczelnicy wydziałów oraz komendanci 
miejscy/powiatowi jednostek podległych, otrzymali polecenie realizacji 
poszczególnych zadań. Pomiędzy naczelnikami wydziałów wiodących  
a wyznaczonymi osobami w jednostkach podległych realizowana była stała 
wymiana informacji w zakresie realizacji zakupów, regulacji płac, wydatkowania 
środków. Drogą mailową jednostki podległe przesyłały informację o stanie 
realizacji Programu modernizacji. Naczelnicy Wydziałów Kwatermistrzowskiego, 
Kadr i Organizacji, Informatyki i Łączności, Finansów na bieżąco informowali 
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Kierownictwo Komendy o stopniu zaawansowania realizacji nałożonych zadań.  
Dodatkowo nadzór i kontrola nad poprawnością realizacji zadań z Programu 
modernizacji odbywała się poprzez raportowanie Naczelników Wydziałów 
na cotygodniowych sztabach kadry kierowniczej KW PSP z Kierownictwem 
Komendy. Naczelnik Wydziału Finansów po uprzedniej konsultacji z Wydziałami 
merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację Programu modernizacji oraz 
Kierownictwem KW PSP składał comiesięczne raporty z wydatkowania środków 
przez woj. śląskie do jednostki nadrzędnej. Jak podał dalej, zadania wynikające  
z Programu modernizacji były realizowane terminowo zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. 

(akta kontroli str.52, 129 - 136) 

6.2. Realizacja  przedsięwzięć z zakresu Programu modernizacji nie była 
przedmiotem kontroli, zarówno przez organy nadrzędne jak i przez służby wojewody 
śląskiego.     

(dowód: akta kontroli str. 53 i 361)    
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze.  

 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, 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 26 października  2018 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 
 

Anna Hulboj 
 Gł. specjalista kontroli państwowej  

 
 

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