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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/038 – Realiacja Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-20201 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy Kontrolę przeprowadzili na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli2: 

1. Janina Balas, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/234/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Michał Kapek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/244/218 z dnia 6 sierpnia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Śląski Oddział Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego3 ul. gen. 
Jarosława Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

płk SG Adam Jopek,  od dnia 1 września 2016 r. Komendant Śląskiego Oddziału 
Straży Granicznej w Raciborzu4 

(dowód: akta kontroli str. 4a) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości5, 
realizację przez Oddział Programu modernizacji, w okresie objętym kontrolą6. 

Pozytywną ocenę uzasadniają: 
− wystarczające przygotowanie organizacyjno-kadrowe Oddziału do realizacji 

przedsięwzięć określonych w Programie modernizacji, 
− prawidłowe przygotowanie propozycji inwestycji i dostaw sprzętu,  

w tym opracowanie Programów inwestycji i dokumentacji projektowej  
zadań inwestycyjnych finansowanych środkami z Programu, 

− właściwa i pełna realizacja przedsięwzięć objętych Programem, w tym 
głównie zadań inwestycyjnych, 

− rzetelnie i terminowo prowadzona przez Oddział sprawozdawczość  
w zakresie przedsięwzięć objętych Programem. 

 
 
 
                                                      
1 Zwanego w dalszej części „Programem” lub „Programem modernizacji”. 
2 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”. 
3 Zwany dalej „Oddziałem” lub „ŚlOSG”. 
4 Zwany w dalszej części „Komendantem Oddziału”. 
5 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
6 Tj. 1.01.2017 r. – 2018 r. oraz okresy wcześniejsze i późniejsze w zakresie niezbędnym dla realizacji celu kontroli. 
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Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 
− dokonaniu zakupu dwóch samochodów osobowych7, z naruszeniem 

procedur określonych w § 5 Decyzji nr 163 Komendanta Oddziału z dnia  
27 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych w Śląskim 
Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu8. 

 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zgodność działań realizowanych przez Straż Graniczną 
z założeniami i celemi Programu 

1.1.  Oddział w pismach z dnia 28 marca 2017 r. oraz 30 stycznia 2018 r. otrzymał 
od Komendanta Głównego Straży Granicznej Zalecenia9, w których podano,  
że jednym z celów Programu będzie wzmocnienie motywacyjnego systemu 
uposażeń funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. W Zaleceniach 
polecono aby przy planowaniu, organizowaniu i realizacji zadań Programu 
efektywnie wykorzystywać siły i środki oraz dążyć do osiągnięcia maksymalnej 
skuteczności. Zakupy mienia oraz inwestycje budowlane zalecono realizować  
ze środków Programu oraz wspomagać ich realizację z zewnętrznych źródeł.  
W pismach z 13 lutego 2017 r.  i 16 lutego 2018 r.10 od Komendanta Głównego SG 
Oddział otrzymał szczegółowe kryteria ustalenia wielkości wydatków budżetowych  
w podziale na grupy wydatków oraz zasady ich realizacji w poszczególnych  
latach, na podstawie których opracował projekty planów finansowych jednostki.  
W piśmie z 27 stycznia 2017 r.11 Oddział otrzymał od Komendanta Głównego SG 
zatwierdzony plan finansowy na 2017 r., w którym wydatki Oddziału ustalono  
w wysokości 62 019,6 tys. zł, w tym w ww. kwocie zostały ujęte środki finansowe  
na realizację przedsięwzięć objętych Programem w kwocie 4 448,6 tys. zł  
(tj. 7,2% wydatków Oddziału). W piśmie z 9 lutego 2018 r.12 Oddział otrzymał  
od Komendanta Głównego SG zatwierdzony plan finansowy na 2018 r., w którym  
wydatki Oddziału ustalono w wysokości 61 497,0 tys. zł, w tym kwota 5 261,7 tys. zł 
(tj. 8,5% wydatków Oddziału) przeznaczona została na realizację przedsięwzięć 
objętych Programem.  

(dowód: akta kontroli str. 20-21, 27-78, 149) 

1.2. Normy należności służbowego sprzętu transportowego dla oddziałów SG 
określono w „Tabeli należności służbowego sprzętu transportowego jednostek 
prowadzących gospodarkę transportową” stanowiącej załącznik do zarządzenia  
nr 95 Komendata Głównego SG z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia 
zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej13. 

(dowód: akta kontroli str. 160-161, 890-891) 

                                                      
7 Toyota Auris 5H/B 1,6 WT, 132  6M/T Premium. 
8 Zwanej dalej: „Decyzją nr 163 Komendanta Oddziału”. 
9 Dokumenty pn. „Zalecenia do realizacji zadań w 2017 roku przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej i komórki 
organizacyjne Komendy Głównej Straży Dranicznej (z wyłączeniem problematyki operacyjno-śledczej)” oraz „Zalecenia  
do realizacji zadań w 2018 roku przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej i komórki organizacyjne Komendy Głównej 
Straży Dranicznej (z wyłączeniem problematyki operacyjno-śledczej)”. 
10 Znak: FAX-KG-Fi-277/17 i : Fax-KG-Fi-WB-304/18.  
11 Znak: KG-Fi-75/17. 
12 Znak: KG-Fi-WB-161/18. 
13 DZ. Urz.KGSG.2016.113 ze zm., zwanym dalej: „Zarządzenie nr 95 Komendanta Głównego SG”. 
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W okresie objętym kontrolą Oddział przesłał do Biura Techniki i Zaopatrzenia14  
Komendy Głównej SG informacje o stanie sprzętu transportowego znajdującego  
się na stanie Oddziału15 oraz przedstawił propozycje zmian norm należności 
służbowego sprzętu transportowego.  

Według informacji Oddziału braki w liczbie sprzętu transportowego, w stosunku  
do norm, wynosiły m.in. (w sztukach): 

− samochody patrolowe16: 35 na 31 grudnia 2016 r.17, sześć na 30 czerwca 
2017 r.i pięć na 31 grudnia 2017 r.; 

− samochody terenowe18 odpowiednio: osiem, cztery i 12; 
− samochody ciężarowo-osobowe19: cztery na koniec 2016 r., jeden na koniec 

2017 r.; 
− pojazdy specjalne20: dwa na koniec 2016 r. i cztery na koniec 2017 r.; 
− samochody do przewozu zatrzymanych: pięć na koniec 2016 r. i jeden   

na koniec 2017 r.; 
− mikrobusy: sześć na koniec 2016 r. i jeden na koniec 2017 r.; 
− motocykle: sześć na koniec 2016 r. i dwa na 30 czerwca 2017 r.; 
− pojazady logistyczne21: po jednym na koniec 2016 r. i 30 czerwca 2017 r.; 
− pojazdy typu ATV: trzy na koniec 2016 r. oraz jeden na 30 czerwca 2017 r. 

Oddział wnioskował do BTiZ Komendy Głównej SG o uzupełnienie sprzętu 
transportowego o 12 szt. pojazdów22 na 2017 r. i 18 szt. pojazdów na 2018 r.23. 
Ponadto, Oddział w piśmie z 25 kwietnia 2018 r. przesłał do ww. Biura propozycję 
zmian  norm należności służbowego sprzętu trasportowego, wnioskując m.in.  
w poszczególnych kategoriach o: 
-  samochody patrolowe z napędem na jedną oś - zwiększenie ww. normy o trzy 
pojazdy; 
- mikrobusy z napędem na jedną oś - zmniejszenie normy o dwa; 
- mikrobusy z napędem 4×4 - zwiększnie normy o dwa; 
- motocykle o pojemności powyżej 125 ccm - zmniejszenie normy o dwa; 
- pojazdy logistyczne - zwiększenie normy o dwa pojazdy przeznaczone  
do przewozu psów służbowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 154-174, 268-271) 

Komendat Oddziału SG wyjaśnił, że w wyniku przeprowadzonej analizy możliwości 
wykonawczych oraz mając na względzie posiadane siły i środki, proces 
realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych został rozpisany na cztery  lata 
(okres trwania całego Programu). 

Oddział przedstawił dziewięć zadań dotyczących inwestycji budowlanych24  
do  realizacji w ramach wydatków Programu, których łączny planowany koszt 

                                                      
14 Zwanego dalej „BTiZ”. 
15 Pisma znak: ŚL-TZ/1289/17 z dnia 2 stycznia 2017 r., ŚL-TZ/458/17 z dnia 4 lipca 2017 r. oraz ŚL-64/18  z dnia 5 stycznia 
2018 r. 
16 Kat. A, kat. B i kat. C. 
17 W normie na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały ujęte pojazdy z placówek Karpackiego OSG będące na logistycznym 
zaopatrzeniu Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. 
18 Kat A i kat. B. 
19 Do 30 czerwca 2017 r. podział na : o dmc do 2,5 t i o dmc przekraczającej 2,5 t do 3,5 t, a wg. stanu na dzień 31 grudnia 
2017 r. podział na: o dmc do 2,5 t, o dmc od 2,5 t do 3,5 t, o dmc 3,5 t i o dmc przekraczającej 3,5 t. 
20 Obserwacyjne, schengenbusy, inne. 
21 O dmc do 3,5 t oraz dmc przekraczającej 3,5 t. 
22 W tym: 3 patrolowe, 2 terenowe, 2 samochody ciężarowo-osobowe, 2 mikrobusy, 2 motocykle i 1 samochód do przewozu 
osb zatrzymanych. 
23 W tym: 7 patrolowych, 4 terenowe, 2 mikrobusy, 2 motocykle, 1 pojazd typu ATV,  1 schengenbusy i 1 pojazd logistyczny. 
24 „Przebudowa zewnętrznej sieci kanalizacyjnej w m. Racibórz”, „Budowa awaryjnego wjazdu na teren Komendy OSG  
w m. Racibórz”, „Termomodernizacja i nadbudowa budynku nr 10 w m. Racibórz”, „Adaptacja obiektu na potrzeby PSG  
w m. Opole”, „Budowa budynku administracyjnego w PSG Bielsko-Biała”, „Przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. Ruda 
Śląska”, „Przebudowa stacji paliw w m. Racibórz”, „Budowa obiektów i przebudowa budynku na potrzeby PSG  
w m. Częstochowa” oraz „Przebudowa systemów zasilania gwarantowanego i awaryjneo w m. Racibórz”. 
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określono w wysokości 17 121,4 tys. zł. Do 31 grudnia 2016 r. poniesiono wydatki  
na cztery25 z dziewięciu ww. zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 4 448,1 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 21, 90) 

Zastępca Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki wyjaśnił, że zgodnie  
z Zarządzeniem nr 95 Komendanta Głównego SG dla sprzętu łączności i informatyki 
nie stosuje się norm należności. Zakupy sprzętu i systemów teleinformatycznych  
w latach objętych kontrolą realizowane były przez Biuro Łączności i Informatyki 
Komendy Głównej SG26 na wniosek Oddziału. 

Oddział w ww. okresie wnioskował m.in. o zakup sprzętu komputerowego: 
komputery stacjonarne (280 szt.) i przenośne (40 szt.) oraz 77 kpl przełączników 
sieciowych.  

W zakresie sprzętu łączności i informatyki w okresie objętym kontrolą sporządzono 
osiem  protokołów stanu technicznego sprzętu  (dwa w 2017 r., sześć w I połowie 
2018 r.), zgodnie z którymi wycofano łącznie 56 szt. sprzętu informatycznego  
i 68 szt. sprzętu elektronicznego i łączności.  

Zastępca Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki Oddziału wyjaśnił, że część 
dostaw sprzętu łączności (zapory sieciowe, szyfratory) była kontynuacją 
modernizacji systemu teleinformatycznego z lat poprzednich i była przydzielana 
Oddziałowi bezpośrednio przez BŁiI KGSG. Zdaniem Komendanta Oddziału 
otrzymane ilości urządzeń (sprzętu komputerowego, zapór sieciowych, 
przełączników, szyfratora) w pełni zabezpieczyły potrzeby Oddziału.  

(dowód: akta kontroli str. 21, 110-116, 180-183, 884-889) 

W ramach przygotowania inwestycji i zakupu sprzętu transportowego, zgodnie  
z Zarządzeniem nr 95 Komendata Głównego SG, Komendant Oddziału Decyzją  
nr 5727 powołał cztery komisje, w tym komisję do oceny i przeglądu stanu 
technicznego mienia, oceny przydatności mienia do dalszego użytkowania,  
likwidacji (unieszkodliwienia) mienia, spisywania ubytków naturalnych sprzętu 
żywnościowego, odbioru sprzętu z naprawy, zużycia materiałów i sporządzania 
protokołów z ww. czynności. Na podstawie ww. decyzji kierownik Sekcji Gospodarki 
Transportowej wraz z Kierownikiem Parkowej Stacji Obsługi kwalifikowali do 
wycofania z eksploatacji sprzęt transportowy, który nie nadawał się do naprawy  
ze względów ekonomicznych. Podstawą do wycofania pojazdów z eksploatacji 
każdorazowo był protokół stanu technicznego (w 2017 r. sporządzono cztery 
protokoły, w I połowie 2018 r. - 15). W okresie tym wycofano z eksploatacji łącznie 
19 pojazdów.  

W zakresie realizacji inwestycji budowalnych28 uzasadnienie oraz potrzeba ich 
realizacji wskazywana była w Programach inwestycji, a w przypadku inwestycji pn. 
„Przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. Ruda Śląska”,  wynikała z „Koncepcji  

 

                                                      
25 „Termomodernizacja i nadbudowa budynku nr 10 w m.Racibórz”, „Adaptacja obiektu na potrzeby PSG w m. Opole”, 
„Budowa budynku administracyjnego w PSG Bielsko-Biała”, oraz „Przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. Ruda Śląska”. 
26 Zwane dalej BŁiI KGSG”. 
27 Decyzja z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do realizacji czynności w zakresie gospodarki mieniem 
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. 
28 „Dostosowanie budynku nr 3 do przepisów przeciwpożarowych”, „Przebudowa systemów zasilania gwarantowanego  
i awaryjnego w m. Racibórz”, „Dostosowanie budynku nr 2 do przepisów przeciwpożarowych”, „Budowa awaryjnego wjazdu na 
teren Komendy OSG”, „Przebudowa, rozbudowa systemów zabezpieczeń technicznych w m. Racibórz”, „Przebudowa stacji 
paliw w m. Racibórz”, „Budowa obiektów i przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. Częstochowa”, „Budowa budynku 
administracyjno-socjalnego PSG Bielsko-Biała”. 
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funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009-2015”, zgodnie z którą za celowe 
zostało uznane zlokalizowanie Placówki SG ukierunkowanej na działania w głębi 
kraju, na terenie aglomeracji śląskiej.  

 (dowód: akta kontroli str. 21, 79, 175-179, 563-604) 

1.3. Oddział dziewięciokrotnie29 wnioskował do Komendanta Głównego SG  
o korektę planu środków finansowych przyznanych na płace i pochodne w 2017 r.  
w ramach Programu, związaną z: 

− wypłatami nagród rocznych za 2017 r. dla funkcjonariuszy odchodzących  
ze służby, tj. przeniesienie kwoty w wysokości 1 589,00 zł z § 405030  
do § 407031; 

− potrąceniami uposażeń funkcjonariuszom przebywającym na zwolnieniach 
lekarskich, tj. przeniesieniem środków w łącznej kwocie 8 703,00 zł z § 4050 
do § 406032. 

W pierwszej połowie 2018 r. Oddział pięciokrotnie33 wnioskował do Komendanta 
Głównego SG o przeniesienia środków w ramach Programu w łącznej kwocie 
6 958,00 zł z § 4050 do § 4060, w związku z dokonanymi potrąceniami uposażeń 
funkcjonariuszom przebywającym na zwolnieniach lekarskich.  

(dowód: akta kontroli str. 21, 548-562) 

Oddział w okresie objętym kontrolą wnioskował do Zastępcy Komendanta Głównego 
SG o zmianę przydziału środków finansowych pochodzących z Programu, 
przeznaczonych na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:  
− „Budowa budynku administracyjno-socjalnego PSG Bielsko-Biała”34 

zmniejszenie w 2017 r.  przydziału środków finansowych o kwotę 21,3 tys. zł35; 
− „Adaptacja obiektu na potrzeby PSG w Opolu”36 - zwiększenie w 2017 r. 

środków finanowych o 173,2 tys. zł, oraz zmniejszenie w 2018 r. środków 
finansowych na realizację ww. inwestycji o kwotę 239,0 tys. zł37; 

− „Przebudowa budynku na potrzeby SG w Rudzie Śląskiej”38 - zmniejszenie  
w 2017 r. środków o łączną kwotę 144,0 tys. zł39; 

                                                      
29 Pisma znak: ŚL-GK/107/2017/fax z dnia 16 maja 2017 r., ŚL-GK/120/2017/fax z dnia 20 czerwca 2017 r.,  
ŚL-GK/159/2017/fax z dnia 19 lipca 2017 r., ŚL-GK/168/2017/fax z dnia 3 siepnia 2017 r., ŚL-GK/174/2017/fax z dnia 16 
sierpnia 2017 r., ŚL-GK/196/2017/fax z dnia 18 września 2017 r., ŚL-GK/212/fax z dnia 16 października 2017 r.,  
ŚL-GK/249/2017/fax z dnia 16 listopada 2017 r. oraz ŚL-GK/272/2017/fax z dnia 11 grudnia 2017 r.  
30 Uposażenia funkcjonariuszy. 
31 Nagrody roczne dla funkcjonariuszy. 
32 Pozostałe należności funkcjonariuszy.  
33 Pisma znak: ŚL-GK/49/2018/fax z dnia 16 lutego 2018 r., ŚL-GK/91/2018/fax z dnia 22 marca 2018 r., ŚL-GK/124/2018/fax 
z dnia 18 kwietnia 2018 r., ŚL-GK/145/2018/fax z dnia 16 maja 2018 r. oraz ŚL-GK/176/2018/fax z dnia 19 czerwca 2018 r. 
34 W 2017 r. ze środków Programu wydtkowano kwotę 802,8 tys zł, do dnia 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków 
(zadanie zakończone w dniu 22 grudnia 2017 r.).   
35 Pismo nr Fax Śl-TZ/294/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. dokonano za zgodą Zastępcy Komendanta Głównego SG  
zmniejszenia przydziału środków finansowych. 
36 W 2017 r. Oddział ze środków Programu wydatkował kwotę 430,3 tys. zł, do dnia 30 czerwca 2018 r. nie wydatkował jeszcze 
środków z Programu. 
37 Pismo nr FAX Śl-TZ/727/17 z dnia 31 października 2017 r. - informacja dot. zagrożenia niewydatkowania części 
przydzielonych środków finansowych w 2017 roku w wysokości 66.000 zł na zadaniu związanym z "Przebudową budynku  
w PSG w Rudzie Śląskiej"  i możliwością zagospodarowania ich w  2018 r. zmniejszając tym samym plan finansowy  
na zadaniu inwestycyjnym w PSG w Opolu planowanym do realizacji w 2018 r. Pismo nr FAX KG- TZ -1602/V/17 z dnia  
3 listopada 2017 r. -  zgoda Komendanta Głównego SG na zmniejszenie przydziału środków finansowych w planie na 2018 r. 
w wysokości 66.000 zł na zadaniu związanym z "Adaptacją obiektu na potrzeby PSG w m. Opole". Pismo nr FAX Śl-TZ/742/17 
z dnia 6 listopada 2017 r. - wniosek o przesunięcie części przydzielonych środków finansowych z zadania inwestycyjnego dot. 
"Przebudowy budynku w Rudzie Śląskiej" w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków finansowych w wysokości 
173 255,00 zł - zbyt słaby postęp wykonywanych prac na realizację zadania w PSG w Opolu.Pismo nr FAX KG-TZ-1673/V/17 
z dnia 9 listopada 2017r. - zgoda Zastępcy Komendanta Głównego SG na przyspieszenie realizacji zadania i przydział 
środków finansowych w wysokości 173.255 zł w 2017 r. i jednocześnie zmniejszenie środków finansowych w kwocie  
173.255 zł w 2018 r. 
38 W 2017 r. Oddział ze środków Programu wydatkował kwotę 447,0 tys. zł, a do 30 czerwca 2018 r. kwotę 283,0 tys. zł 
39 Pismo nr FAX Śl-TZ/507/17 z dnia 27 lipca 2017 r. i pismo nr Śl-TZ/525/17 z dnia 4 sierpnia 2017 r. - wniosek o przesunięcie 
środków finansowych w kwocie 140.000 zł z zadań inwestycyjnych dot. dostosowania budynków do przepisów p.poż., których 
ŚlOSG z uwagi na krótki czas nie był w stanie zrealizować zakup I wyposażenia w PSG w Rudzie Śląskiej. Pismo nr FAX KG-
TZ-1066/V/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r. - zgoda Zastępcy Komendanta Głównego SG na zwiększenie przydziału środków 
finansowych w wysokości 140.000 zł. Pismo nr FAX Śl-TZ/727/17 z dnia 31 pażdziernika 2017 r. - wniosek o przesunięcie 
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− „Budowa awaryjnego wjazdu na teren Komendy OSG w Raciborzu”40 - 
zwiększenie w 2017 r. środków finansowych na realizację ww. zadania o kwotę 
66,0 tys. zł 41; 

− „Przebudowa stacji paliw w Raciborzu”42 - zwiększenie w 2018 r. środków  
o 180,0 tys. zł, a następnie zmniejszenie o kwotę 130,0 tys. zł43; 

− „Termomodernizacja i nadbudowa budynku nr 10 w Raciborzu”44, zwiększenie 
środków w 2018 r. o kwotę 130,0 tys. zł 45; 

− „Budowa obiektów i przebudowa budynku na potrzeby PSG w Częstochowie”46 
- zmniejszenie w 2018 r. kwoty środków finansowych o 170,0 tys. zł, przy 
jednoczesnym zapewnieniu możliwości jej wydatkowania w 2019 r.47. 

(dowód: akta kontroli str. 117-145) 

1.4. Zastępca Komendanta Oddziału SG wyjaśnił, że nie wystąpiły problemy  
w  zakresie zapewnienia zgodności realizowanych zadań z celami i założeniami 
Programu.  

(dowód: akta kontroli str. 22) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

2. Realizacja zakupów i inwestycji 

2.1. Komendant Oddziału SG wyjaśnił, że w Oddziale w ramach przygotowania 
inwestycji i zakupu sprzętu nie wykonano odrębnej analizy stanu posiadania  

                                                                                                                                       
środków finansowych w wysokości 66.000 zł w związku ze słabym postępem robót w PSG w Rudzie Śląskiej na realizację 
zadania związanego z "Budową awaryjnego wjazdu na teren Komendy ŚlOSG". Pismo nr FAX KG- TZ -1602/V/17 z dnia  
3 listopada 2017 r. - zgoda Komendanta Głównego SG na zmniejszenie przydziału środków finansowych o kwotę 66.000 zł. 
Pismo nr FAX Śl-TZ/742/17 z dnia 6 listopada 2017 r. - wniosek o przesunięcie środków finansowych w kwocie 173.255 zł  
w związku z zagrożeniem niewydatkowania części przydzielonych środków finansowych przeznaczonych na roboty budowlane 
w PSG w Rudzie Śląskiej na sfinansowanie inwestycji związanej z wykonaniem instalacji klimatyzacji w PSG w Opolu. Pismo 
nr FAX KG-TZ-1673/V/17 z dnia 9 listopada 2017 r. - zgoda Zastępcy Komendanta Głównego SG na zmniejszenie przydziału 
środków finansowych o kwotę 173.255 zł. Pismo nr FAX Śl-TZ/867/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. - wniosek o zmianę przydziału 
środków finansowych w wysokości 44.866 zł w związku z opóźnieniem wykonania usługi dotyczącej wykonania mebli dla 
Placówki w Rudzie Śląskiej na zakup dystrybutora paliw. Pismo nr FAX KG-TZ-1982/V/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. - 
zmniejszenie przydziału środków finansowych o kwotę 44.866 zł - zgoda Zastępcy Komendanta Głównego SG. 
40 Ze środków Programu Oddział w 2017 r. wydatkował kwotę 115,9 tys. zł, w 2018 r. nie planowano i nie wydatkowano 
środków z Programu, zadanie zakończone 29 grudnia 2017 r. 
41 Pismo nr FAX Śl-TZ/727/17 z dnia 31 pażdziernika 2017 r. - wniosek o przesunięcie środków finansowych w wysokości 
66.000 zł w związku ze słabym postępem robót w PSG w Rudzie Śląskiej na realizację zadania związanego z "Budową 
awaryjnego wjazdu na teren Komendy ŚlOSG". Pismo nr FAX KG- TZ -1602/V/17 z dnia 3 listopada 2017r. -  zgoda 
Komendanta Głównego SG na zwiększenie przydziału środków finansowych w wysokości 66.000 zł na realizację inwestycji. 
42 Ze środków Programu w 2017 r. wydatkowano 44,9 tys. zł, do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 8,3 tys. zł. 
43 Pismo FAX Śl_TZ/233/18  z dnia 9 kwietnia 2018 r. -  wniosek dot. zapewnienia dodatkowych środków finansowych  
w 2018 r. w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w wyniku którego cena najkorzystniejszej oferty 
przekraczała kwotę, którą ŚlOSG zamierzał przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego. Pismo FAX-KG-TZ-635/V/18  
z dnia 18 kwietnia 2018 r.  - zgoda Zastępcy Komendanta Głównego SG na przydział dodatkowych środków finansowych  
w wysokości 180.000 zł, Pismo FAX KG-TZ-814/V/18 z dnia 15 maja 2018 r. – zgoda MSWiA. Pismo FAX Śl-TZ/373/18 z dnia 
28 maja 2018 r. - wniosek o przesunięcie części przydzielonych środków finansowych w wysokości 130.000 zł z zadania dot. 
"Przebudowy stacji paliw" na zadanie dot. "Termomodernizacji i nadbudowy budynku nr 10". Pismo FAX KG-TZ-980/V/18  
z dnia 14 czerwca 2018 r. - zgoda Zastępcy Komendanta Głównego SG na zmniejszenie przydziału środków finansowych  
w kwocie 130.000 zł. 
44 W 2017 r. nie planowano i nie wydatkowano środków z Prgramu, do dnia 30 czerwca 2018 r. z zaplanowanej kwoty  
641,6 tys. zł Oddział nie wyatkowano środków finansowych. 
45 Pismo FAX Śl-TZ/373/18 z dnia 28 maja 2018 r. - wniosek o przesunięcie części przydzielonych środków finansowych  
w wysokości 130.000 zł z zadania dot. "Przebudowy stacji paliw" na zadanie dot. "Termomodernizacji i nadbudowy budynku  
nr 10". W wyniku postępowania przetargowego cena oferty na wykonanie robót budowlanych przewyższała kwotę, którą 
ŚlOSG zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Pismo FAX KG-TZ-980/V/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. - zgoda 
Zastępcy Komendanta Głównego SG na zwiększenie przydziału środków finansowych o kwotę 130.00 zł. 
46 W 2017 r. nie zaplanowano ani nie wydatkowano środków finasowych z Programu, w 2018 r. zaplanowano wydatkowanie 
190,0 tys. zł do dnia 30 czerwca 2018 r. Oddzial nie wydatkowal żadnych z zaplanowanych środków z Programu.  
47 Pismo FAX Śl-TZ/462/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. - wniosek o zmianę przydziału środków finansowych i rozłożenie  
w czasie planowanego wydatku na realizację inwestycji w związku z brakiem możliwości wydatkowania w 2018 roku kwoty 
170.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej. Pismo nr FAX KG-TZ-1224/V/18 z dnia 31 lipca 2018 r. - zgoda Zastępcy 
Komendanta Głównego SG na zmniejszenie przydziału środków finansowych w 2018 r. w wysokości 170.000 zł. Pismo FAX 
KG-TZ-1224/V/18 z dnia 31 lipca 2018 r. dot. zabezpieczenia kwoty 170 000,00 zł w 2019 r.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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ze względu na wprowadzenie Programu. Dodał, że analizy takie sporządzane są  
z powodu zmiany potrzeb (zwiększenia/zmniejszenia zadań, powstania nowych 
komórek) lub ze względu na stan techniczny posiadanego sprzętu.  

(dowód: akta kontroli str. 149) 

Komendant Oddziału wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą zadania dotyczące 
realizacji Programu48 wykonywane były przy wykorzystaniu posiadanych zasobów 
kadrowo-organizacyjnych. W Oddziale na bieżąco przeprowadzane były analizy  
w zakresie zatrudniania pracowników, szczególnie ze względu na wprowadzenia  
od 2016 r. mniejszych limitów zatrudnienia. Wewnętrzne komórki organizacyjne 
Oddziału zaangażowane w realizację Programu, z wyjątkiem Sekcji Budownictwa  
i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia49, która zajmowała się 
inwestycjami budowlanymi posiadały, zdaniem Komendanta, zasoby kadrowe 
wystarczające do płynnego realizowania wszytkich zadań, zarówno tych bieżących 
jak i tych, które wynikały z realizacji Programu. Komendant  wyjaśnił także,  
że wielokrotnie ogłaszane nabory na stanowisko specjalisty z uprawnieniami 
budowlanymi nie przyniosły efektu. Dodał, że trudności w zatrudnieniu osoby  
z takimi uprawnieniami wynikają w głównej mierze z ograniczonej możliwości 
zaproponowania wynagrodzenia konkurencyjnego dla miasta i regionu, na rynku 
pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 22, 1050-1052) 

W wyniku przeprowadzonego naboru, Oddział w listopadzie 2017 r. zawarł umowę  
o pracę na czas określony (do 30 listopada 2018 r.) w wymiarze 0,75 etatu na 
stanowisku inspektora ds. nadzoru. 

(dowód: akta kontroli str. 81-89, 184-185a) 

2.2. W Oddziale zamówienia publiczne udzielane były na podstawie Decyzji nr 163 
Komendanta Oddziału, zmienionej Decyzją nr 141 Komendanta ŚlOSG z dnia  
29 grudnia 2017 r. Zgodnie z zapisami ww. decyzji Sekcja Zamówień Publicznych50 
realizowała zamówienia publiczne, do których stosuje się tryby ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych51, których wartość szacunkowa 
przekracza równowartość 30 tys. euro.  

 (dowód: akta kontroli str. 729-771) 

Na każdy rok objęty kontrolą w Oddziale opracowano plany zamówień publicznych, 
kilkukrotnie korygowane52. W 2017 r. zaplanowano i przeprowadzono osiem 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego53. Na 2018 r.54 zaplanowano 
przeprowadzenie także ośmiu postępowań55. Spośród ww. 16 postępowań, 
finansowanie siedmiu zamówień zaplanowano środkami pochodzącymi  
z Programu56. W 2017 r. na dwa postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego dotyczące wydatków ujętych w ramach Programu, Oddział unieważnił 

                                                      
48 Inwestycje budowalne, sprzęt transportowy, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt informatyki i łączności, 
wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz 
zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych. 
49 Sekcja zatrudniała 3 inspektorów nadzoru, z czego 2 osoby posiadały uprawnienia budowlane, dalej zwany „WTiZ”. 
50 Sekcja Zamóweń Publicznych w latach 2017-2018 liczyła trzy  osoby (Kierownik Sekcji, Specjalista i Starszy Inspektor. 
51 Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm., zwanej dalej „ustawą PZP”. 
52 Tj. w 2017 r. cztery korekty planu zamówień publicznych, do 20 lipca 2018 r.  trzy korekty planu zamówień publicznych. 
53 Pięć postepowań w trybie przetargu nieograniczonego, dwa  postępowania w trybie z „wolnej ręki”, jedno postępowanie  
w trybie art. 138 o ustawy PZP.  
54 Wg. korekty nr III planu zamówień publicznych. 
55 Siedem w trybie przetargu nieograniczonego i jedno postępowanie w trybie z wolnej ręki. 
56 Tj. w 2017 r. : „Przebudowa zewnętrznej sieci kanalizacyjnej w m. Racibórz” oraz „Przebudowa budynku na potrzeby PSG  
w m. Ruda Śląska (roboty uzupełniające)”, w 2018 r.: „Przebudowa stacji paliw w m. Racibórz”, „Termomodernizacja  
i ndbudowa budynku nr 10 w m. Racibórz”, „Adaptacja budynku administracyjnego w PSG Opole”, Dokumentacja projektowa 
dla zadania pn. „Budowa obiektów i przebudowa budynku na potrzeby PSG Częstochowa” oraz „Przebudowa systemów 
zasilania gwarantowanego i awaryjnego w m. Racibórz”. 
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jedno postępowanie57. W uzasadnieniu unieważnienia postępowania podano,  
że roboty uzupełniające wykazane w zapytaniu były przewidziane w ogłoszeniu  
o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i były zgodne z przedmiotem 
zamówienia podstawowego. Z uwagi na zmianę treści art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
PZP i wyłączenie podstawy do prowadzenia dla tych robót postępowania w trybie  
z wolnej ręki, ustawodawca w art. 19 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca  
2016 r. o zmianie ustawy PZP przewidział możliwość wprowadzenia zmian umów 
zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wszczętego przed dniem wejścia w życie tej ustawy. W związku z powyższym 
Oddział unieważnił ww. postępowanie, zawierając jednocześnie aneks do umowy  
nr 3/10/Z/2016 zawartej 14 października 2016 r.     
Do 30 czerwca 2018 r. Oddział na realizację trzech zadań finansowanych środkami 
z Programu58 przeprowadził cztery postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Dwa postępowania zostały unieważnione z powodu niewpłynięcia 
ofert.  

(dowód: akta kontroli str. 772-800) 

W okresie objętym kontrolą żaden z uczestników postępowań o udzielnie ww. 
zamówień publicznych nie złożył do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania  
od wyników przeprowadzonych przez  Oddział postępowań. W ww. okresie Oddział 
nie zrezygnował z realizacji żadnego z przeprowadzonych postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 801, 824) 

Szczegółowa analiza dokumentacji trzech (z 16) postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznegoo najwyższej wartości, wybranych z planów zamówień 
publicznych Oddziału w latach 2017-2018 (do 30 czerwca 2018 r.)59 wykazała,  
że Oddział każdorazowo dokonywał ustalenia wartości zamówienia na podstawie 
kosztorysów inwestorskich, sporządzonych na etapie opracowywania dokumentacji 
projektowej, zgodnie z art. 35 ustawy PZP. Dla ww. postępowań, po ustaleniu 
wartości zamówienia, Oddział udzielił zamówień po przeprowadzonym 
postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku przeprowadzonych 
postępowań, Oddział zawarł umowy na realizację dwóch zadań60 na łączną kwotę 
1 931,5 tys. zł  brutto, w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej61 oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska62 w łącznej wysokości 465,0 tys. zł. W przypadku postępowania  
pn. „Adaptacja obiektu na potrzeby PSG w m. Opole”, przetarg unieważniono  
z powodu braku oferentów63.  

                                                      
57 „Przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. Ruda Śląska – roboty uzupełniające”, prowadzone w trybie z wolnej ręki. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty uzupełniające wszczęto na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy 
PZP w trybie z wolnej ręki. Umowa w sprawie zamówienia podstawowego została zawarta 14 października 2016 r. tj. po dniu 
wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy PZP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), ale była następstwem 
postępowania wszczętego w oparciu o przepisy sprzed nowelizacji. Zakres prac w zamówieniu uzupełniającym polegał na 
powtórzeniu podobnych robót jak w zamwwieniu podstawowym, zamóweinie zupełniajace było przewidziane w postępowaniu 
na zamówienie podstawowe oraz uwzględnione w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i zgodne z jego 
przedmiotem. Całkowita wartość zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartość zamówienia podstawowego. 
58 „Przebudowa stacji paliw w m. Racibórz”, „Termomodernizacja i nadbudowa budynku nr 10 w m. Racibórz” oraz „Adaptacja 
obiektu na potzrzeby PSG w m. Opole”. 
59 Termomodernizacja i nadbudowa budynku nr 10 w m. Racibórz, Przebudowa zewnętrznej sieci kanalizacynej w m. Racibórz 
oraz Adaptacja obiektu na potrzeby PSG w m. Opole. 
60„Termomodernizacja i nadbudowa budynku nr 10 w Raciborzu” oraz „Przebudowa zewnętrzna sieci kanalizacyjnej  
w Raciborzu”. 
61 Zwanaego dalej „WFOŚiGW”. 
62 Zwanego dalej „NFOŚ”. 
63 Oddział w dniu 20 lipca 2018 r. po raz drugi zamieścił w BIP oraz stronie internetowej Oddziału ogłoszenie o ww. 
zamówieniu. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Postępowanie zostało unieważnione. 
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Wg stanu na 30 czerwca 2018 r. zadanie pn. „Przebudowa zewnętrznej  
sieci kanalizacyjnej w m. Racibórz”, realizowano zgodnie z umową64, kontynuowane 
były roboty budowalne. W maju 2018 r. dokonano częściowego odbioru  
zgłoszonych elementów robót o wartości 122,7 tys. zł, termin wykonania przedmiotu 
umowy ustalono na dzień 29 września 2018 r. W przypadku zadania pn. 
„Termomodernizacja i nadbudowa budynku nr 10 w m. Racibórz”, Oddział  
9 lipca 2018 r. zawarł umowę65 z terminem realizacji do 31 października 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 801-823) 

2.3. Placówki Straży Granicznej66 oraz wewnętrzne komórki organizacyjne 
(Wydziały) SG włączone były do realizacji przedsięwzięć (zadań inwestycyjnych) 
finansowanych środkami Programu, m.in. na etapie przygotowywania programów 
inwestycji poprzez ich opiniowanie. Na etapie realizacji inwestycji, zarówno 
Komendanci PSG jak i pracownicy merytoryczni w tych placówkach brali udział  
w określaniu m.in.: potrzeb, liczby i typu sprzętu oraz wyposażenia planowanego  
do zakupu. Ponadto brali udział w czynnościach dot. przekazania placu budowy, 
bieżących ustaleń i uzgodnień z wykonawcą robót oraz końcowego odbioru robót 
budowalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 22-23, 91-100, 366-369, 578-604) 

2.4. Oddział otrzymał wytyczne z Komendy Głównej SG odnośnie terminów 
realizacji wypłat środków z tytułu podwyżek wynagrodzeń i dokonał ich wypłat  
we wskazanych terminach .  

Oddział w okresie objętym kontrolą, zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach 
Biura Finansów Komendy Głównej SG, przesyłał comiesięczne sprawozdania  
dot. rozliczania środków finansowych na wydatki płacowe i pochodne od płac 
przyznanych w ramach Programu oraz rozliczenie środków finansowych na wydatki 
pozapłacowe przyznane w ramach Programu, w tym w podziale na finansowane  
w ramach budżetu podstawowego i rezerwy celowej. Ponadto Oddział na wniosek 
Biura Finansów Komendy Głównej SG dokonywał szczegółowej analizy w zakresie 
przewidywanych wydatków płacowych na dany rok budżetowy obejmujący wydatki 
m.in. w ramach Programu, w tym z rezerwy celowej. Oddział ww. informacje 
przesyłał do ww. Biura raz na kwartał, a w ostatnim kwartale 2017 r. również  
w październiku i listopadzie.  

Oddział na wniosek BTiZ Komendy Głównej SG przesyłał miesięczne meldunki  
o stanie rzeczowo-finansowym oraz szczegółowym zaawansowaniu prac w ramach 
realizowanych zadań inwestycyjnych finansowanych  środkami z Programu.  

 (dowód: akta kontroli str. 150, 186-259a, 608-728) 

2.5. Komendant Oddziału SG wyjaśnił, że finansowanie przedsięwzięć 
realizowanych w ramach Programu odbywało się płynnie. Dodał, że Oddział już  
na etapie otrzymanego z Komendy Głównej SG projektu planu na 2017 r.,  
znał wysokość określonych limitów wydatków w ramach inwestycji budowlanych  
z podziałem na zadania realizowane od 1 stycznia 2017 r. w ramach Programu.  

(dowód: akta kontroli str. 896-897, 900-905) 

                                                      
64 Nr 4/09/Z/2017 z dnia 5 września 2017 r. na wykonnaie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Usługowym „BORBUD”  
Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu wraz z aneksem nr 1 do umowy nr 4/09/Z/2017 z dnia  18 czerwca 2018 r.  na dodatkowe 
roboty budowlane oraz montaż tablic na kwotę 117,5 tys. zł (brutto). 
65 Nr 3/07/Z/2018 z dnia 9 lipca 2018 r.  
66 Zwane dalej „PSG”. 
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Realizacja robót budowlanych w ramach czterech zadań inwestycyjnych67 
finansowanych środkami pochodzącymi z Programu, przebiegała niezgodnie  
z terminami określonymi w zawartych umowach. Przyczyną były m.in.: opóźnienia  
w usuwaniu usterek zgłoszonych w trakcie odbiorów oraz nieporozumienia 
pomiędzy głównym wykonawcą a podwykonawcą robót68. Opóźnienia w stosunku 
do planowanych terminów wynosiły od 1 do 105 dni. Oddział z tytułu nieterminowej 
realizacji zadań inwestycyjnych  finansowanych środkami z Programu w okresie  
od 24 grudnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. naliczył wykonawcom kary umowne  
w łącznej wysokości 107,9 tys. zł69. Kary w pełnej wysokości zostały wpłacone  
na konto Oddziału. 

(dowód: akta kontroli str. 897-899, 911-939) 

2.6. Oddział w okresie objętym kontrolą w ramach zakupów centralnych 
realizowanych ze środków Programu przez Komendę Główną SG, otrzymał 
następujący sprzęt i wyposażenie: 

− 13 samochodów (12 w 2017 r. i jeden w I połowie 2018 r.70); 
− 30 lornetek (10×50) i 20 latarek Black Eye do 30 czerwca 2018 r.;  
− 10 szt. broni palnej (5,56 mm mini Beryl wz 96) w I połowie 2018 r.; 
− 48 kamizelek kuloodpornych wewnętrznych i zewnętrznych; 
− odzież ochronną i specjalną, w tym: po 72 szt. kurtek, spodni71 i ubrań 

uniwersalnych oraz 40 szt. rękawic z membraną izolacyjną; 
− w zakresie sprzętu łączności i informatyki – jeden szyfrator, 77 kpl 

przełączników. 
Ponadto Oddział w odpowiedzi na zapotrzebowanie złożone do BŁiI KGSG otrzymał 
50 szt. komputerów, zakupionych przez BŁiI KGSG.   

(dowód: akta kontroli str. 1309-1312) 
Oddział pismem z 8 grudnia 2017 r. z BTiZ KGSG, został poinformowany   
o przyznaniu w ramach Programu dodatkowej kwoty 150,0 tys. zł, z przeznaczeniem 
na zakup dwóch samochodów patrolowych, co jak poinformowano w piśmie, będzie 
wymagało zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji72 na przeniesienie 
środków finansowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi SG. W piśmie  
z 18 grudnia 2017 r. BTiZ KGSG poinformowało o uzyskaniu  takiej zgody. 

(dowód: akta kontroli str. 1003-1004) 

Naczelnik Wydziału Techniki i Zapatrzenia wyjaśnił m.in., że po konsultacji  
z Z-cą Komendanta ds. logistycznych Oddziału ustalono, że zostaną zakupione  
dwa pojazdy patrolowe (nieoznakowane) z napędem na 1 oś, w ramach wolnego 
miejsca w normie należności. 

(dowód: akta kontroli str. 1005-1048) 

Kierownik Sekcji Gospodarki Transportowej oświadczył, że ze względu na krótki 
termin realizacji, rozpoznanie rynku prowadzono telefonicznie w dwóch etapach. 
Pierwszym etapem było rozpoznanie wielomarkowe wśród marek: Opel, Skoda, 
Volkswagen, Seat, Ford, Toyota i Kia. Poszukiwano pojazdu z silnikiem o zapłonie 

                                                      
67 „Budowa budynku administracyjnego w PSG Bielsko-Biała”, „Adapatacja obiektu na potrzeby PSG Opole”, „Budowa 
awaryjnego wjazdu na teren Komendy OSG w m. Racibórz” oraz „Przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. Ruda  
68 Dot. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. Ruda Śląska”. 
69 W tym: 71 839,28 zł „Przebudowa budynku na potrzeby PSG w m.Ruda Śląska”,  11850,00 zł „Budowa budynku 
administracyjnego w m. Bielsko-Biała”, 200,00 zł „Budowa awaryjnego wjazdu na teren Komendy OSG w m. Racibórz” oraz 
25550,00 zł „Adapatacja obiektu na potrzeby Placówki SG w m. Opole”. 
70 Samochód zaplanowany do przydziału do Oddziału w 2017 r., z powodu nie wywiązania się dealera z całości dostawy  
w 2017 r.,  przejęcie  samochód na stan Oddziału nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2018 r.   
71 Na złą pogodę z nadrukiem maskującym SG. 
72 Zwanego dalej: „MSWiA”. 
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iskrowym, z wtryskiem pośrednim, bez doładowania. Rozpoznanie prowadzili 
pracownicy i funkcjonanriusze Sekcji Gospodarki Transportowej. Większość 
oferentów przedstawiła możliwość realizacji dostawy w miesiącach styczeń, luty 
2018 r. Jedyną marką, która zaoferowała dostawę w 2017 r. była Toyota. Na 
powyższe rozpoznanie  nie przedstawiono kontrolerom dokumentów (co zostało 
opisane w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”). Drugi etap rozpoznania rynku 
przeprowadzono wśród dealerów marki Toyota. Przedstawiono model i wyposażenie 
obowiązkowe pojazdu trzem dostawcom, którzy przesłali oferty handlowe na ten 
sam model pojazdu i z takim samym wyposażeniem. Spośród dostarczonych ofert 
wybrano najkorzystniejszą ofertę z gwarancją dostarczenia pojazdów do 30 grudnia 
2017 r. Dokumentacja dotycząca zakupu samochodu została szczegółowo opisana 
w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.  

 (dowód: akta kontroli str. 1294) 

Zakupione pojazdy decyzją Komendanta Oddziału zostały przydzielone do kolumny 
transportowej Placówki SG w Pyrzowicach oraz Wydziału Operacyjno - Śledczego. 
 

 (dowód: akta kontroli str. 1005-1048) 

 
Dostawy sprzętu łączności i informatyki (przełączniki) zostały zrealizowane  
w terminach przewidzianych w umowie i zostały potwierdzone podpisaniem  
11 grudnia 2017 r. protokołów odbioru. Komendant Oddziału wyjaśnił, że Oddział nie 
był stroną umowy73, jedynie brał udział w procedurze odbioru urządzeń zakupionych 
przez BŁiI KGSG ze środków Programu. Oddział w dniu 29 grudnia 2017 r. przyjął 
na stan 77 kpl. przełączników na łączną kwotę 1 466,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 897-898, 906-910,1313-1325) 

2.7. Oddział w okresie objętym kontrolą (do 30 czerwca 2018 r.) ze środków 
Programu zakończył realizację poniższych zadań inwestycyjnych: 
- „Budowa budynku administracyjnego  PSG Bielsko-Biała” - zgodnie z aneksem  
nr 2 do umowy z 15 września 2017 r. termin zakończenia robót budowlanych 
ustalono na dzień 30 listopada 2017 r. Termin realizacji umowy został dotrzymany, 
protokół końcowego odbioru robót budowlanych podpisano 22 grudnia 2017 r.;  
- „Przebudowa budynku na potrzeby SG w Rudzie Śląskiej” - zgodnie z zapisami 
aneksu nr 3/2017 do umowy termin zakończenia robót budowlanych ustalono  
na dzień 30 listopada 2017 r. Protokół końcowego odbioru robót budowalnych 
podpisano 17 kwietnia 2018 r. Termin realizacji umowy został przekroczony o 105 
dni, w związku z powyższym Oddział naliczył wykonawcy karę umowną w wysokości 
52,5 tys. zł, w tym ze środków Programu 50,9 tys. zł, pozostała kwota 1,5 tys. zł  
z Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego. Naliczona kwota została 
przez Wykonawcę zapłacona; 
- „Budowa awaryjnego wjazdu na teren Komendy OSG w Raciborzu” - zgodnie  
z warunkami określonymi w umowie74 planowany termin zakończenia prac 
przewidziano na 28 grudnia 2017 r., faktyczne zakończenie nastąpiło 29 grudnia 
2017 r. zgodnie z Protokołem końcowym odbioru robót budowalnych. Termin 
realizacji umowy został przekroczony o 1 dzień,  w związku z powyższym Oddział 
naliczył Wykonawcy karę umowną w wysokości 200,00 zł. Naliczona kwota  
została przez Wykonawcę zapłacona.  

(dowód: akta kontroli str. 97-100, 306-369, 605-607, 898-899, 911-939) 

                                                      
73 Umowa 059/BF/BŁII/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. dot. Rozbudowy systemu telekomunikacyjnego SG – część  
1 zamówienia. 
74 Nr 53/11/2017 z dnia 10 listopada 2017 r.  
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Oddział w ramach realizacji Programu zawarł umowy75 na dostawę, montaż mebli 
biurowych oraz ich ustawienie w pomieszczeniach jego placówek w Bielsku-Białej  
i Rudzie Śląskiej. Zlecenie na wykonanie mebli dla PSG w Bielsku-Białej zostało 
wykonane w terminie zgodnym z zawartą umową i odebrane Protokołem końcowego 
odbioru 27 listopada 2017 r. Natomiast zgodnie z umową dostawa mebli dla PSG  
w Rudzie Śląskiej miała być zrealizowana do 20 grudnia 2017 r. Protokół odbioru 
mebli dla ww. placówki podpisano 25 stycznia 2018 r. Termin realizacji dostawy 
mebli dla ww. placówki nie został dotrzymany, opóźnienie w realizacji umowy 
wyniosło 40 dni, w związku z powyższym Oddział naliczył wykonawcy karę umowną 
w kwocie 3,6 tys. zł. Wykonawca dokonał zapłaty naliczonej kwoty.  

(dowód: akta kontroli str. 940-971, 920-922) 

Przeprowadzone oględziny budynku PSG w Rudzie Śląskiej wykazały, że w ramach 
ww. zadania wykonano roboty budowlane i instalacyjne polegające na przebudowie 
budynku (m.in.: rozbiórka ścianek, wykucie w murze nowych otworów drzwiowych, 
rozebranie posadzek, wstawienie nowych drzwi, wykonanie nowych ścianek 
działowych, sufitów podwieszanych, gładzi gipsowych, malowanie ścian i sufitów, 
wymiana posadzki na gres techniczny), wykonano nowe instalacje elektryczne, 
teletechniczne, radiowe, sanitarne (w związku z gruntowną przebudową wymieniono 
również instalacje wod-kan) i oddymiania. Ponadto, obok budynku posadowiono 
agregat prądotwórczy do niezależnego zasilania w energię elektryczną na wypadek 
awarii zasilania zewnętrznego. Zakres zrealizowanych robót budowalnych  
i instalacyjnych był zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 
W trakcie kontroli przeprowadzono oględziny dwóch samochodów zakupionych 
przez Oddział w ramach dodatkowych środków przyznanych z Programu.  
Były to dwa nieoznakowane samochody osobowe marki Toyota Auris 5 DR 1.6 VVT-
i 132 KM 6M/T wersja Premium. Numery VIN samochodów zgodne były z numerami 
podanymi na fakturach, protokole przekazania pojazdów i dowodach przyjęcia  
w użytkowanie (OT). Samochody wyposażone były w certyfikowane ukryte 
urządzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym, tj. lampy pojazdu 
uprzywilejowanego zamontowane w atrapie zderzaka przedniego samochodów, 
zestaw sygnalizacji, głośnik-generator FEDERAL wraz z pilotem, lampę impulsową 
LED mocowaną magnetycznie. Ponadto samochody były wyposażone w komplet 
opon zimowych wraz z felgami. 

(dowód: akta kontroli str. 97, 972-1002) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Zakupienie przez Oddział dwóch samochodów osobowych przed dniem, w którym 
Komendant Oddziału i Główny Księgowy podpisali zlecenie na ich zakup, co było 
niezgodne z § 5 pkt. 2 lit. d Decyzji nr 163 Komendanta Oddziału. Zgodnie z tym 
przepisem  zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w przypadku realizacji dostaw i usług o wartości powyżej  
10 tys. zł, udziela się po podpisaniu zlecenia przez Zastępcę Komendanta i 
Głównego Księgowego. Zlecenie na zakup ww. samochodów zostało podpisane  
20 grudnia 2017 r., podczas gdy na fakturach sprzedaży samochodów, jako datę 
wystawienia faktury i datę sprzedaży samochodów podano 19 grudnia 2017 r.,  
tj. dzień wcześniej aniżeli nastąpiło podpisanie zlecenia na ich zakup. 

 

 (dowód: akta kontroli str. 729-735, 1005-1011, 1014-1015) 

                                                      
75 Nr 50/10/2017 z dnia 27 października 2017 r. i nr 46/10/2017 r. z dnia 5 października 2017 r.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Komendant Oddziału wyjaśnił m.in., że faktura nie jest dokumentem odbioru 
pojazdu, a zlecenie zakupu zgodnie z rejestrem zleceń Sekcji Transportowej zostało 
zarejestrowane 19 grudnia 2017 r., po uzyskaniu potwierdzenia zwiększenia 
środków finansowych w wysokości 150 000,00 zł, które miało miejsce ok. godz.15 
tego dnia. Dodał również, że być może 19 grudnia 2017 r. po godz. 15 był już poza 
Oddziałem i dlatego zlecenie zakupu podpisał w dniu 20 grudnia 2017 r. Zdaniem 
Komendanta dostawca po uzyskaniu telefonicznej informacji o wyborze jego oferty 
już 19 grudnia 2017 r. wystawił faktury w celu rezerwacji pojazdów w systemie 
sprzedaży marki Toyota. Wyjaśnił również, że wzmożone w Oddziale zakupy pod 
koniec roku i prowadzona inwentaryzacja mogły być powodem przeoczenia daty 
wystawienia faktury i nieprzygotowania noty korygującej ze zmienioną datą 
sprzedaży. 

(dowód: akta kontroli str. 1050) 

Kierownik Sekcji Gospodarki Transportowej oświadczył, że po uzyskaniu zgody 
MSWiA na przeniesienie środków finansowych na zakup pojazdów sporządził 
wniosek z rozpoznania rynku, a następnie dokonał jego rejestracji w dniu 19 grudnia 
2017 r. Jednocześnie sporządzone zostało zlecenie zakupu i po uzyskaniu 
potwierdzenia korekty finansowej przydzielającej środki w wysokości 150,0 tys. zł, 
zlecenie przedstawione zostało Głównemu Księgowemu i Komendatowi Oddziału, 
również w tym czasie telefonicznie powiadomiono wybranego dostawcę o wyborze 
jego oferty. Dodał, że najprawdopodobniej dostawca w celu zarezerwowania 
powyższych pojazdów w systemie sprzedaży marki Toyota wystawił fakturę  
po powyższej rozmowie telefonicznej. 

(dowód: akta kontroli str.  1294) 

Kierownik Sekcji Gospodarki Transportowej wyjaśnił, że jest pewny iż 19 grudnia 
2017 r. (data sprzedaży na fakturach) nie dokonano zakupu przedmiotowych 
samochodów. Wyjaśnił także, że nie wie dlaczego na fakturach widnieje data  
19 grudnia 2017 r., skoro zamówienia i zakupu dokonano w dniu 20 grudnia 2017 r. 
Dodał, że nie zweryfikował danych podanych przez Wykonawcę zamówienia  
na ww. dokumentach. 

(dowód: akta kontroli str.  1307-1308) 

2.  Brak dokumentów potwierdzjących przeprowadzenie przez Kierownika Sekcji 
Gospodarki Transportowej pierwszego etapu, tj. wielomarkowego rozpoznania rynku 
wśród działających na polskim rynku dealerów różnych marek samochodowych  
w zakresie możliwości zakupu przez Oddział do końca grudnia 2017 r. dwóch 
samochodów osobowych z napędem na jedną oś w kwocie 150,0 tys. zł, co było 
niezgodne z § 5 pkt 3 lit. d Decyzji nr 163 Komendanta Oddziału. Zgodnie z tym 
przepisem W przypadku realizacji dostaw i usług o wartości powyżej 10 000 zł 
zamówienie jest realizowane na podstawie wniosku, który sporządza kierownik 
sekcji zamawiającej po wstępnym rozpoznaniu rynku. Kontrolerom nie przedłożono 
dokumentów potwierdzających przeprowadzenie wstępnego rozpoznania rynku 
wśród przedstawicieli innych marek, za wyjątkiem złożonych w dniach 6-7 grudnia 
2017 r. ofert dealera Toyoty. 
Kierownik Sekcji Gospodarki Transportowej , wyjaśnił że przeprowadził telefonicznie 
wstępne rozpoznanie rynku wśród działających na rynku producentów (dealerów) 
samochodów osobowych. W wyniku uzyskanych informacji jedynie dealer Toyoty był 
w stanie dostarczyć samochody do końca 2017 r., co było warunkiem realizacji 
zamówienia. Pierwszy etap rozpoznania rynku rozpoczęty został według wyjaśnień 
Kierownika w dniach 2-3 grudnia 2017 r. (dokładnej daty nie pamiętał). 
Kierownik wyjaśnił także, że powodem niesporządzenia żadnego dokumentu  
z ww. wstępnego rozpoznania rynku było przeoczenie, które prawdopodobnie 
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spowodowane było dużą ilością pracy, którą musiał wykonać w tym samym terminie, 
tj. do końca roku.  
 

(dowód: akta kontroli str. 729-735, 1016-1038, 1294, 1305-1307) 

3. Nieokreślenie w przedmiocie zamówienia przez Kierownika Sekcji Gospodarki 
Transportowej, parametrów technicznych jak i wyposażenia (w tym wyposażenia 
dodatkowego) samochodów, które Oddział zamierzał kupić w ramach przyznanych 
przez BTiZ Komendy Głównej SG dodatkowych środków w kwocie 150,0 tys. zł, 
pomimo takiego wymogu, zawartego w § 5 pkt 1 lit. a Decyzji nr 163 Komendanta 
Oddziału.  
Kierownik Sekcji Gospodarki Transportowej wyjaśnił, że powodem nieopracowania 
ww. dokumentacji był zbyt krótki czas jaki miał do dyspozycji - zadanie zakupu 
samochodów miał wykonać w terminie od 18 do 31 grudnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 733-735, 1039, 1305) 

Podejmowane przez Naczelnika WTiZ oraz Zastępcę Komendanta ds. 
Logistycznych czynności nadzorcze w zakresie bieżącej kontroli zadań 
realizowanych przez Kierownika Sekcji Gospodarki Transportowej nie zapewniły 
prawidłowego, zgodnego z procedurą określoną w Decyzji nr 163 Komendanta,   
przebiegu procesu zakupu dwóch samochodów patrolowych. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Oddziału w zbadanym zakresie. 

 

3. Działania w zakresie poprawy systemów wynagradzania 
funcjonariuszy i pracowników 

3.1. Śląski Oddział SG nie brał udziału w ustalaniu zasad rozdysponowania środków 
na podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. O sposobie podziału 
środków finansowych na ten cel poinformował Komendant Główny SG w pismach  
z dnia 15 i 16 lutego 2017 r.76, gdzie wskazano, że podział środków powinien 
przebiegać wg następującej proporcji: 90% przewidzianej kwoty podwyżki  
na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń, a pozostałe 10% na wzrost uznaniowy.  
W związku z powyższym, podział kwot podwyżki winien przedstawiać się 
następująco: 

a) w grupie funkcjonariuszy – 230 zł we wszystkich grupach zaszeregowania 
na wzrost uposażenia zasadniczego wraz ze wzrostem wysługi lat oraz  
23 zł na stały wzrost dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego dla 
funkcjonariuszy szczególnie zaangażowanych w pełnienie obowiązków 
służbowych; 

b) w grupie pracowników cywilnych – 238 zł na wynagrodzenia (w tym 
wszystkie składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, premia, 
wysługa lat, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny), z czego 215 zł  
na oligatoryjne podwyższenie wynagrodzeń oraz 23 zł na podwyższenie 
uznaniowe. 

(dowód: akta kontroli, str. 5-8) 

Zgodnie z powyższym modelem, w ŚlOSG podział poszczególnych kwot podwyżek 
przedstawiał się następująco: 

                                                      
76 Pisma nr: FAX-KG-fi-287/17 z dnia 15.02.2017 r. oraz FAX-KG-fi-315/17 z dnia 16.02.2017 r. 
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a) w grupie funkcjonariuszy – przeciętna podwyżka uposażenia zasadniczego 
wyniosła 197,85 zł, dodatku za wysługę lat 32,16 zł a stały dodatek 
funkcyjny i dodatek służbowy kształtowały się od 20 zł do 60 zł77. 

Przywołane powyżej podwyżki dodatków służbowych i funkcyjnych objęły łącznie 
341 funkcjonariuszy (co stanowi 56% zatrudnionych)78. Przyznawano je uznaniowo, 
osobom szczególnie zaangażowanym w pełnienie obowiązków służbowych,  
w głównej mierze zatrudnionym na stanowiskach wykonawczych oraz tym, wśród 
których wystąpiły istotne dysproporcje w wysokości dodatków przyznawanych 
na identycznych stanowiskach. Dodatki służbowe zostały przyznane na czas 
nieokreślony, a funkcyjne - na czas pełnienia służby na określonym stanowisku. 

W związku z powyższym, wartość przeciętnego uposażenia uzyskanego przez 
funkcjonariuszy ŚlOSG w 2017 r. (4 852,57 zł) zwiększyła się w porównaniu do roku 
poprzedniego (4 620,59 zł) o 231,98 zł (5,0%), natomiast w kolejnym okresie -  
tj. do 30 czerwca 2018 r. (4 803,66 zł) - w porównaniu do roku 2017 spadła  
o 48,91 zł (1,0%). 

Wypłaty zwiększonych uposażeń ropoczęto z dniem 1 marca 2017 r. (wraz  
z wyrównaniem za miesiące styczeń i luty), tj. zgodnie z terminem wskazanym  
w przywołanym powyżej piśmie Komendanta Głównego SG. 

(dowód: akta kontroli, str. 9-13, 474-477) 

b) w grupie pracowników cywilnych średnia podwyżka wyniosła:  

- dla zatrudnionych w korpusie służby cywilnej - 200,74 zł 
wynagrodzenie zasadnicze, 33,42 zł dodatek za wysługę lat oraz od 
16,87 zł do 78,71 zł część uznaniowa, przyznana przez Komendanta 
Oddziału w zależności od przedziałów punktowych wynikających  
z wartościowania poszczególnych stanowisk; 

- dla osób spoza korpusu – 184,01 zł wynagrodzenie zasadnicze, 
30,13 zł dodatek za wysługę lat oraz od 35,90 zł do 79,60 zł część 
uznaniowa, przyznana przez Komendanta Oddziału w zależności  
od kategorii zaszeregowania poszczególnych pracowników. 

W związku z powyższym, wartość średniego wynagrodzenia uzyskanego przez 
pracowników cywilnych w 2017 r., w porównaniu do roku poprzedniego, zwiększyła 
się: o 292,71 zł (z 2 690,66 zł w 2016 r. do 2 983,37 zł w roku 2017, tj. o 10,9%)  
w przypadku zatrudnionych w korpusie służby cywilnej, oraz o 284,91 zł  
(z 2 339,29 zł w 2016 r. do 2 624,20 zł w roku 2017, tj. o 12,2%) – pozostałych. 

W kolejnym okresie kwota średniego wynagrodzenia pracowników korpusu  
wzrosła o 24,61 zł (z 2 983,37 zł w 2017 r. do 3 007,98 zł wg stanu na dzień  
30 czerwca 2018 r., tj. o 0,8%), natomiast w przypadku pozostałych – kwota 
średniego wynagrodzenia uległa zmniejszeniu o 17,36 zł (z 2 624,20 zł w 2017 r.  
do 2 606,84 zł wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r., tj. o 0,7%). 

W przypadku zwiększeń uznaniowych jako wewnętrzną zasadę przyjęto,  
że podwyżki przyznane zostaną pracownikom: 

- zatrudnionym na stanowiskach o najwyższej fluktuacji spowodowanej 
niezadowalającym poziomem wynagrodzeń, co uniemożliwia lub znacząco 
utrudnia zatrudnianie specjalistów o wysokich kwalifikacjach; 

- wśród których występowały dysproporcje płacowe. 

                                                      
77 Wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. 
78 Wg stanu na koniec 2017 r. w ŚlOSG zatrudnionych było łącznie 653 funkcjonariuszy, z czego dla 607 przekazane zostały 
środki przeznaczone na dodatki służbowe i funkcyjne. 
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Decyzją Komendanta ŚlOSG, zwiększenia z tej puli przynano 72 osobom  
(co stanowi 39%)79 zatrudnionym na czas nieokreślony. 
Wypłaty zwiększonych uposażeń ropoczęto z dniem 28 lutego 2017 r. (wraz  
z wyrównaniem za miesiąc styczeń), tj. zgodnie z terminem wskazanym  
w przywołanym powyżej piśmie Komendanta Głównego SG. 

W związku z powyższym, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników 
cywilnych SG – wynoszące w latach 2016-2018 (do 30 czerwca) kolejno 2 565 zł, 
2 848 zł i 2 855 zł – pomimo wzrostu, i tak było niższe niż uzyskiwane na terenie 
województwa śląskiego w tym samym okresie w większości pozostałych sektorów: 
np. w sektorze administrowanie i działalność wspierająca w ww. okresie wynosiło, 
odpowiednio: 2 628 zł, 2 809 zł i 2 930 zł, a w sektorze przemysł - 5 758 zł, 6 588 zł  
i 5 091 zł.  

(dowód: akta kontroli, str. 14-17, 478-479) 

Łączna kwota wypłaconych w okresie objętym kontrolą podwyżek ze środków 
Programu wyniosła 675 493,82 zł, z czego 163 565,20 zł przeznaczono dla 
funkcjonariuszy, a 511 928,62 zł - dla pracowników cywilnych. Całość została 
wypłacona w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 12-13, 17) 

Komendant ŚlOSG wyjaśnił m.in, że ustalanie podwyżek przebiegało w oparciu  
o zasady określone w przepisach oraz wytycznych otrzymanych z Komendy 
Głównej SG. Zaznaczył przy tym, że (…) realizacja założeń Programu… wpłynęła 
umiarkowanie na poprawę systemu motywacyjnego oraz atrakcyjności pracy  
w służbach. Jest to spowodowane przede wszystkim ograniczonymi środkami 
finansowymi przeznaczonymi na podwyżki, w tym system motywacyjny. 

(dowód: akta kontroli, str. 18-19, 23, 101-109, 149-153, 260-267, 279-281) 

3.2. Na podstawie pism z Biura Finansów Komendy Głównej SG dotyczących: 

- przeznaczenia dodatkowych środków finansowych pochodzących  
z Programu na okresowe zwiększenie dodatków funkcyjnych i dodatków 
służbowych dla funkcjonariuszy (…) szczególnie zaangażowanych  
w wykonywanie obowiązków służbowych80; 

- zwiększenia limitu funduszy nagród dla pracowników zatrudnionych  
w jednostkach SG (…) w związku z Narodowym Świętem Niepodległości81, 

przekazane zostały dodatkowe środki finansowe odpowiednio w kwotach: 94 344 zł 
(w tym 73 061 zł - tj. 77% z Programu) na wypłatę zwiększonych dodatków 
funkcyjnych i służbowych przez okres dwóch miesięcy (listopad, grudzień)  
oraz 91 166 zł (w tym 32 155 zł -  35% z Programu) na nagrody uznaniowe  
dla pracowników Oddziału, z czego 57 785 zł dla pracowników korpusu służby 
cywilnej  (w tym 21 616 zł - 37% z Programu) i 33 381 zł dla pozostałych (w tym 
10 539 zł – 32% z Programu). 

Zwiększone okresowo dodatki wykorzystane zostały w całości na rzecz 227 
funkcjonariuszy82 (co stanowiło 37% zatrudnionych na których w 2017 r. Oddział 
otrzymywał środki przeznaczone na dodatki służbowe i funkcyjne). Wysokość 
podwyższonego okresowo dodatku wyniosła średnio 207,80 zł miesięcznie. 
                                                      
79 Wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. w Śląskim Oddziale SG zatrudnionych było łącznie 187 pracowników cywilnych,  
w tym 120 w korpusie służby cywilnej i 67 poza nim. Z dniem 31 stycznia 2017 r. jedna osoba z korpusu została zwolniona,  
w związku z czym nie uczetniczyła w podziale podwyżek. 
80 Pismo nr FAX-KG-Fi-WB-1824/2017 z dnia 10.10.2017 r.  
81 Pismo nr FAX-KG-FI-WB-2000/2017 z dnia 30.10.2017 r. 
82 W tym 3 asystentów, 12 kierowników, 44 kontrolerów, 120 starszych kontrolerów oraz po 24 specjalistów i starszych 
specjalistów. 
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Otrzymane dodatkowe środki na wypłatę nagród również wykorzystano w całości, 
przeznaczając średnio: 

- 577,90 zł dla każdego ze 100 nagrodzonych pracowników korpusu służby 
cywilnej (84% zatrudnionych na takich stanowiskach); 

- 606,90 zł dla każdego z 55 pozostałych pracowników (82% zatrudnionych 
poza korpusem służby cywilnej). 

(dowód: akta kontroli, str. 298-302) 

Komendant ŚlOSG wyjaśnił, że wypłata tych dodatków nastąpiła wg ogólnie 
obowiązujących w Oddziale zasad opisanych w Kryteriach przyznawania dodatków 
służbowych i funkcyjnych w Śląsko – Małopolskim Oddziale Straży Granicznej83 
oraz w decyzji nr 129 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania nagród  
i wyróżnień pracownikom Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej.  
Jak zaznaczył, w związku z realizacją przedmiotowych wypłat (…) nie wypracowano 
dodatkowych zasad ich przyznawania. 

(dowód: akta kontroli, str. 279-281, 284-297) 

3.3. W okresie objętym kontrolą, liczba wakatów na etatach w ŚlOSG zmieniała się, 
i tak: 

a) w grupie funkcjonariuszy - w porównaniu do roku 2016, liczba wakatów  
w 2017 r. zmniejszyła się o 18, natomiast w kolejnym okresie, tj. do  
30 czerwca 2018 r. zwiększyła się o jeden84; 

b) w grupie pracowników cywilnych – w analogicznym okresie liczba wakatów 
ulegała stopniowemu zmniejszeniu: z  7,25 w 2016 r., poprzez 6,25 w roku 
2017 do 4,75 etatu do czerwca 2018 r. (pracownicy korpusu służby cywilnej) 
oraz z trzech, poprzez półtora do 0,75 etatu w przypadku pozostałych 
pracowników85. 

(dowód: akta kontroli, str. 303) 

Zdaniem Komendata Oddziału, na zmniejszenie liczby wakatów wśród 
funkcjonariuszy, miały wpływ w szczególności zwiększenie limitów zatrudnienia oraz 
mniejsza liczba odejść ze służby. Natomiast w przypadku pracowników cywilnych – 
oprócz odgórnego ograniczenia limitu zatrudnienia dla korpusu służby cywilnej  
(ze 122 w 2016 r. do 118 w roku 2017) – intensywne działania rekrutacyjne, które 
skutkowały przyjęciem do pracy większej liczby osób w stosunku do odchodzących. 

(dowód: akta kontroli, str.279-280, 282) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność jednostki w badanym 
obszarze. 

 

4. Osiąganie celów Programu modernizacji 

4.1. Realizowane przez ŚlOSG w okresie objętym kontrolą przedsięwzięcia 
finansowane ze środków Programu nie były prowadzone w oparciu  
o harmonogramy. Jedynie w przypadku inwestycji realizowanych przez okres 

                                                      
83 Do dnia 31 sierpnia 2016 r. Śląski Oddział SG funkcjonował pod nazwą Śląsko-Małopolski Oddział SG. 
84 Wg stanu na dni 31 grudnia 2016 i 2017 r. oraz na dzień 30 czerwca 2018 r. liczba wakatów na etatach funkcjonariuszy 
wynosiła kolejno: 76, 58 i 77. 
85 W przypadku pracowników cywilnych, liczbę zatrudnionych określają limity zatrudnienia, przyznawane przez Komendę 
Główną SG. W związku z powyższym, wykazane dane podano na podstawie obowiązujących w kolejnych latach limitów.  
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dłuższy niż jeden rok86, do umów z wykonawcami wprowadzono zapisy określające 
wartość prac (kwotowo), które powinny zostać wykonane w poszczególnych latach,  
i tak w przypadku: 

- budowy budynku w Bielsku Białej – zgodnie z postanowieniami określonymi 
w umowie i aneksach, w 2017 r. należało wykonać roboty budowlane  
za kwotę 1 227,9 tys. zł, podczas gdy faktycznie wykonano prace o wartości 
1 450,2 tys. zł, tj. o 222,3 tys. zł więcej niż przewidziano w przedmiotowych 
dokumentach; 

(dowód: akta kontroli, str. 304-328, 370-372) 

- przebudowy budynku w Rudzie Śląskiej – zgodnie z postanowieniami 
określonymi w z umowie i aneksach, w 2017 r. należało wykonać roboty 
budowlane za kwotę 699,5 tys. zł, podczas gdy faktycznie wykonano  
prace o wartości 774,4 tys. zł, tj. o 74,9 tys. zł więcej niż przewidziano  
w przedmiotowych dokumentach; 

(dowód: akta kontroli, str. 304-305, 329-351, 370-372) 

- przebudowy sieci kanalizacyjnej w Raciborzu – w 2017 r. wykonane zostały 
prace za kwotę 683,0 tys. zł, tj. zgodnie z warunkami okrślonymi w umowie 
(termin zakończenia inwestycji przewidziano na 29 września 2018 r.). 

(dowód: akta kontroli, str. 304-305, 352-365, 370-372) 

Różnica w wartościach faktur uregulowanych a przewidzianych w poszczególnych 
umowach na rok 2017 wynikała z niezreralizowania przez Wykonawców pełnych 
zakresów robót w roku poprzednim (2016). Nie zrealizowano w związku z tym 
przewidzianych na ten okres płatności, co nastąpiło dopiero po wykonaniu i odbiorze 
określonych robót w roku 2017. 

(dowód: akta kontroli, str. 1049-1051) 

4.2. Środki finansowe, które zgodnie z założeniami Programu zaplanowane były  
w budżecie Oddziału na realizację inwestycji w roku 2017, wydatkowano do końca 
tego roku, w związku z czym nie wystąpiły przypadki przeniesienia środków  
do wydatków niewygasających. 

(dowód: akta kontroli, str. 260-261, 263, 373-378) 

4.3. W ocenie Komendanta Oddziału, stopień realizacji Programu, przedstawiał się 
następująco: 

a) w zakresie kadrowym – na poziomie umiarkowanym (grupa funkcjonariuszy)  
i niskim (grupa pracowników cywilnych), ze względu na „odczuwalność” podwyżki 
(środki na uposażenia rozdysponowane zostały w 90% na obligatoryjny wzrost 
wynagrodzeń – o kwotę 200 zł - oraz 10% na stały wzrost dodatku funkcyjnego  
i dodatku służbowego dla funkcjonariuszy szczególnie zaangażowanych w pełnienie 
swoich obowiązków). 

Zdaniem Komendanta, osiągnięty wzrost uposażeń był niewystarczający, w związku 
z czym nie wpłynął na pełne zaspokojenie rzeczywistych potrzeb funkcjonariuszy, 
pracowników i ich rodzin. Podkreślił, że w świetle rosnącego niezadowolenia  
z wysokości przysługującego uposażenia, ograniczonej konkurencyjności  
na rynku pracy, niskiego bezrobocia oraz systematycznie rosnących wynagrodzeń 
na rynku zewnętrznym, wysokość uposażeń funkcjonariuszy (w szczególności 
na  najniższych stanowiskach służbowych) ma istotny wpływ zarówno na spadające 

                                                      
86 „Budowa budynku administracyjno-socjalnego PSG Bielsko Biała”, „Przebudowa budynku na potrzeby PSG w mieście Ruda 
Śląska” oraz „Przebudowa zewnętrznej sieci kanalizacyjnej w mieście Racibórz”. 
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zainteresowanie kandydatów do pracy w SG87, pełnienie służby w tej formacji88,  
jak i kolejne decyzje o odejściu ze służby89, 

b) w zakresie łączności i informatyki – cel w pełni osiągnięty. 

Dzięki realizacji Programu w ŚlOSG udało się zakupić niezbędny sprzęt, w tym m.in. 
przełączniki i zapory sieciowe, szyfratory oraz przenośne komputery. W efekcie 
doprowadziło to do poprawy obsługi wdrożonych systemów komputerowych oraz 
modernizacji systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego, 

c) w zakresie pojazdów służbowych – w 2017 r. w stopniu przewyższającym 
zapotrzebowanie. 

Na koniec 2017 r., zgodnie ze złożonym do Komendy Głównej SG 
zapotrzebowaniem, Oddział wystąpił o zakup 12 pojazdów, a otrzymał ich 13. 
Dodatkowo ze środków Programu zakupiono we własnym zakresie dwa pojazdy. 
Łącznie w roku 2017 w ramach Programu w ŚlOSG zakupiono 15 pojazdów  
na 12 wnioskowanych, co stanowi 125% złożonego zapotrzebowania, 

d) w zakresie realizowanych inwestycji budowlanych – w 2017 r. w stopniu 
przewyższającym przyjęte założenia. 

Na rok 2017 zaplanowano roboty budowlane w ramach pięciu inwestycji 
budowlanych na łączną kwotę 2 202,6 tys. zł. W wyniku przeprowadzonych działań, 
w trzech przypadkach cele zrealizowano w 100%, w jednym – na skutek 
przesunięcia środków finansowych i zrealizowania większego zakresu zadania 
pierwotnie przewidzianego na rok 2018 – przekroczono przyjęte założenia o 67%,  
a w jednym – w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych z winy 
wykonanwcy – cel osiągnięto w niepełnym wymiarze (76%). Ponadto, działając  
za zgodą Z-cy Komendanta Głównego SG rozpoczęto również prace przy kolejnym 
zadaniu, pierwotnie nieujętym w planie na rok 2017 (zadanie ujęte w planie na rok 
2018). Reasumując, wartość prac wykonanych, przekroczyła przyjęte na 2017 r. 
założenia o 74,0 tys. zł (tj. o 3 %) i wyniosła 2 276,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 260-261, 263-266) 

4.4 Komendant wyjaśnił, że nie formułował wniosków w sprawach dalszej realizacji 
Programu w kolejnych latach oraz nie zlecał i nie prowadził badań ewaluacyjnych 
umożliwiających dokonanie oceny dotychczasowej realizacji zadań finansowanych 
ze środków Programu. Zaznaczył przy tym, że (…) nie zachodziły przesłanki  
do ich prowadzenia, a z otrzymywanej korespondencji nie wynikały rekomendacje 
do podejmowania takich działań. 

(dowód: akta kontroli, str. 260-261, 267, 379-381)  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność jednostki w badanym 
obszarze. 

5. Wpływ Programu modernizacji na realizację zadań 
finansowych z bieżącego budżetu Oddziału 

5.1. Wydatki Oddziału na realizację inwestycji w 2017 r. wyniosły 4 389,0 tys. zł  
(w tym 2 471,5 tys. zł stanowiły środki z Programu), a w pierwszym półroczu  
                                                      
87 W 2015 r. średnia liczba kandydatów do pracy w SG wyniosła 28,44. W 2016 r. - 18,6, a w roku 2017 - 7,26. Ilość naborów 
zakończonych niewyłonieniem kandydata wyniosła w 2015 roku 5 na 13 prowadzonych naborów, w 2016 r. 11 na 24, a w roku 
2017 - 18 na 27. 
88 W 2016 r. o przyjęcie do służby w SG ubiegało się  657  kandydatów, w 2017 – 431, a do końca lipca br. – 192. 
89 W 2017 r. rezygnację ze służby złożyło 25 funkcjonariuszy (w tym trzech oficerów), a do końca lipca br. - 31 (w tym  
19 oficerów). 
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2018 – 3 325,9 tys. zł (w tym 3 051,0 tys.zł z Programu). W porównaniu do roku 
2016, wysokość kwot wydatkowanych na zrealizowane w latach 2017 i w pierwszym 
półroczu 2018 zadania inwestycyjne była wyższa o 2 524,4 tys zł (tj. o 135,4%)  
i o 1 461,3 tys. zł (tj. o 78,4%)90. 

(dowód: akta kontroli, str. 465-466) 

Komendant Oddziału wyjaśnił, że realizowane w ramach Programu zadania nie 
wpłynęły w okresie objętym kontrolą na przebieg dotychczasowych przedsięwzięć  
w zakresie remontów i utrzymania posiadanej infrastruktury i eksploatacji sprzętu. 
Podkreślił przy tym, że w jego opinii (…) kompleksowe przeprowadzenie  
inwestycji (…) w obiektach ŚlOSG w przyszłości wpłynie na zmniejszenie 
zapotrzebowywanych środków z budżetu państwa niezbędnych na bieżące 
utrzymanie i remonty obiektów. Poinformował również, że w latach 2017-2018 nie 
był zmuszony do rezygnacji z realizacji przedsięwzieć ujętych pierwotnie w planach 
remontów z powodu braku środków finansowych.  

(dowód: akta kontroli, str. 467-468) 

5.2. W piśmie z 26 czerwca 2018 r.91, Dyrektor BTiZ Komendy Głównej SG polecił 
przeprowadzenie szczegółowej analizy zasadności pozyskiwania używanego 
sprzętu transportowego spoza SG, z uwagi na trwający proces doposażania SG  
w taki sprzęt, prowadzony w Komendzie Głównej w ramach wieloletniego Programu 
modernizacji. 

Niezależnie od ww. zalecenia, w 2018 r. w ŚlOSG nie podejmowano żadnych 
czynności mających na celu pozyskanie jakichkolwiek używanych środków 
transportu spoza SG. Ostatnia dostawa do Oddziału używanych samochodów  
miała miejsce w roku 2017. 

(dowód: akta kontroli, str. 467-473) 

5.3. W sprawie prowadzenia analiz w zakresie wydatków ponoszonych z budżetów 
rocznych Oddziału na remonty i utrzymanie nowowybudowanej infrastruktury oraz  
na obsługę i eksploatację sprzętu (których zakup, remont lub budowa zostały 
sfinansowane ze środków Programu) Komendant wyjaśnił, że z uwagi na zbyt krótki 
okres jaki upłynął od momentu przystąpienia do użytkowania nowej infrastruktury, 
nie prowadzono tam żadnych remontów, ani nie analizowano poniesionych 
wydatków w związku z jej utrzymaniem. Zdaniem Komendanta, sfinansowana  
ze środków Programu nowa infrastruktura techniczna, jest ściśle powiązana  
z istniejącą, przez co nie ma możliwości wyodrębnienia rzeczywistych kosztów jej 
utrzymania. 

(dowód: akta kontroli, str. 260-261, 267)  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Oddziału w badanym 
obszarze. 

 

6. Nadzór nad realizacją Programu modernizacji 

6.1. System nadzoru w ŚlOSG nie obejmował wyodrębnionych zadań w zakresie 
realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Programu. Czynności  
nadzorcze w tym zakresie wykonywane były wg zasad określonych w Regulaminie 
Organizacyjnym Komendy Śląskiego Oddziału SG, na podstawie Wewnętrznych 
                                                      
90 W 2016 r. na wydatki inwestycyjne Oddział dysponował kwotą 1 864,6 tys. zł. 
91 Pismo nr FAX-KG-TZ-1020/II/18 z dnia 26.06.2018 r. 
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Podziałów Zadań dla poszczególnych wydziałów, zgodnie ze szczegółowymi 
zakresami obowiązków i uprawnień. I tak w zakresie: 

- inwestycji budowlanych oraz gospodarki transportowej - jednostką 
organizacyjną właściwą do realizacji tych zadań był WTiZ, do którego 
przypisane zostały m.in. następujące obowiązki: realizacja zaopatrywania  
w służbowy sprzęt transportowy (§13 pkt 3 lit. a ww. Regulaminu) oraz 
realizowanie zamierzeń inwestycyjno-remontowych w zakresie obiektów 
służbowych i mieszkalnych (§13 pkt 4 Regulaminu). 

W ramach WTiZ realizację inwestycji budowlanych prowadziła Sekcja Budownictwa  
i Obsługi Nieruchomości, a zakup sprzętu transportowego (dwóch patrolowych 
samochodów osobowych) przeprowadzili pracownicy Sekcji Gospodarki 
Transportowej. 
Nadzór nad pracownikami obu ww. sekcji pełnili – zgodnie z powierzonymi 
zakresami czynności – kierownicy sekcji, których pracę nadzorowali Zastępca  
i Naczelnik Wydziału, którzy podlegali służbowo Zastępcy Komendanta Oddziału  
ds. Logistycznych; 

(dowód: akta kontroli, str. 1137-1195) 

- rozdziału środków finansowych przydzielonych w ramach Programu na 
podwyższenie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników Oddziału - 
jednostką organizacyjną właściwą do realizacji tych zadań był Wydział Kadr 
i Szkolenia92, do którego przypisane zostały m.in. następujące obowiązki: 
przygotowywanie projektów rozkazów, decyzji, postanowień, poleceń (…) 
umów o pracę oraz pisemnych zawiadomień w sprawach osobowych  
i przedkładanie ich Komendantowi Oddziału.  

Poszczególne czynności z tym związane – zgodnie z Wewnętrznym Podziałem 
Zadań WKiSz - wykonali pracownicy sekcji Spraw Osobowych. 
Nadzór nad pracownikami ww. sekcji pełnił – zgodnie z powierzonym zakresem 
czynności – kierownik sekcji, którego pracę nadzorował Naczelnik Wydziału, 
bezpośrednio podlegający Komendatowi Oddziału; 

(dowód: akta kontroli, str. 1137-1157, 1196-1215) 

W ramach wykonywanych obowiązków służbowych, przywołane powyżej osoby 
odpowiedzialne za nadzór podejmowały m.in. następujące czynności: 

- Kierownicy Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości, Sekcji  
Gospodarki Transportowej oraz Naczelnik WTiZ - bieżący nadzór, 
sprawowany w ramach wykonywanych obowiązków służbowych polegający 
w szczególności na kierowaniu, organizowaniu, koordynacji i kontroli  
pracy podległych pracowników wykonujących czynności zwiazne m.in. z: 
rozpoznawaniem rynku, określaniem przedmiotu i wartości poszczególnych 
zamówień, opracowywaniem projektów wymaganej dokumentacji, udziałem 
w pracach komisji przetargowej, a także zespołów roboczych zajmujących 
się  przygotowaniem, realizacją oraz odbiorami końcowymi, informowaniem 
Komendanta oraz zainteresowanych stron postępowań w zakresie 
dotyczącym realizowanych inwestycji bądź zakupów, przestrzeganiem 
planów wydatków pozostających do dyspozycji w sekcjach; 

(dowód: akta kontroli, str. 1216-1217) 

- Z-ca Komendanta ds. Logistyki - bieżący nadzór, sprawowany w ramach 
wykonywanych obowiązków służbowych, polegający w szczególności na: 

                                                      
92 Zwany dalej „WKiSz”. 
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prowadzeniu odpraw służbowych, opiniowaniu sporządzonej dokumentacji 
związanej z przygotowaniem i realizacją inwestycji i/lub zakupów, 
podsumowaniu zadań inwestycyjnych bądź zakupów towarów, 
zatwierdzanie protokołów konieczności, aneksów do umów oraz zleceń 
zakupów; 

(dowód: akta kontroli, str. 480-481) 

- Kierownik sekcji Spraw Osobowych oraz Naczelnik WKiSz – bieżący 
nadzór, sprawowany w ramach wykonywanych obowiązków służbowych, 
polegający w szczególności na kierowaniu, organizowaniu, koordynacji  
i kontroli pracy podległych pracowników wykonujących czynności  
zwiazne m.in. z: przygotowaniem zestawień dotyczących środków 
pieniężnych przeznaczonych na podwyżki, informowaniem naczelników 
wydziałów oraz komendatów placówek o proponowanych podziałach, 
sporządzaniem wniosków o podwyżki oraz rozkazów personalnych  
według zaakceptowanych przez Komendanta Oddziału wniosków, 
wykonywaniem czynności organizacyjno-technicznych (np. wprowadzanie 
danych do systemu finansowo-księgowego). 

(dowód: akta kontroli, str. 1218-1220) 

6.2. Funkcjonujące w strukturze organizacyjnej ŚlOSG Wydział Kontroli oraz Zespół 
Audytu Wewnętrznego, nie przeprowadziły w latach 2017-2018 (do 30 czerwca) 
kontroli i/lub czynności audytowych, monitorujących i sprawdzających w zakresie 
realizowanych przez Oddział przedsięwzięć finansowanych ze środków Programu. 
Powyższe sprawy nie były również przedmiotem kontroli prowadzonych przez 
podmioty zewnętrzne. 

(dowód: akta kontroli, str. 1221-1227) 

Zarówno Naczelnik Wydziału Kontroli jak i Audytor Wewnętrzny poinformowali,  
że w analizowanym okresie nie wystąpiły istotne przesłanki, wskazujące  
na konieczność przeprowadzenia czynności kontrolnych i/lub audytowych  
w obszarze przedsięwzięć realizowanych przez Oddział w ramach Programu. 

(dowód: akta kontroli, str. 1228-1231) 

Niezależnie od powyższego, w jednym przypadku („Przebudowa budynku  
na potrzeby PSG w mieście Ruda Śląska”) pracownicy BTiZ Komendy Głównej  
SG przeprowadzili wizytę monitorującą (w czerwcu 2017 r.), kórej celem był nadzór 
służbowy m.in. w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ww. obiekcie. 

W wyniku przeprowadzonych czynności sporządzona została notatka służbowa,  
w której opisano m.in. stwierdzone  uchybienia lub nieprawidłowości: brak nadzoru 
ze strony wykonawcy (w zakresie nadzoru nad przebiegiem prac realizowanych 
przez pracowników fizycznych), wykonanie prac dodatkowych, nieobjętych umową, 
jedynie na podstawie protokołów konieczności, które nie zostały zatwierdzone  
przez osobę uprawnioną (w zakresie rzeczowego wykonania robót) oraz niski  
stan zaawansowania wykonanych robót (35%-40%), co stanowiło zagrożenie 
terminowego wykonania inwestycji (zgodnie z umową do 30 września 2017 r.)93. 

W związku z powyższym, przeprowadzający wyżej opisaną wizytę monitorującą 
zobowiązali Komendanta Oddziału w szczególności do: bieżącego monitorowania 
postępu realizowanych robót budowlanych, pisemnego dokumentowania opóźnień 
w realizacji zadania, doraźnego organizowania spotkań z wykonawcą celem 
wyierania presji do zakończenia robót w terminie, bieżącego prowadzenia 

                                                      
93 Odbioru końcowego inwestycji dokonała komisja odbiorowa, na podstawie protokołu z dnia 17 kwietnia 2018 r. 
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dokumentacji budowy (w tym protokołów konieczności) z należytą starannością  
oraz zgodnie z przepisami, a także bieżącego informowania Dyrektora BTiZ 
Komendy Głównej SG w przypadku nieuzasadnionego opóźnienia realizacji zadania 
oraz o wysokości naliczanych kar umownych. 

(dowód: akta kontroli, str. 97-100, 260-267, 272-278) 

Realizując wyżej wymienione zalecenia, upoważnieni pracownicy Oddziału (bądź 
osoby wykonujące określone zadania na zlecenie) podejmowali poszczególne 
czynności, w tym m.in.: kierowali pisma ponaglające do wykonawcy, przekazywali 
pisemne informacje do Komendy Głównej SG, dokonywali odpowiednich wpisów  
do dziennika budowy, sporządzali notatki służbowe dokumentujące przeprowadzone 
kontrole postępu robót budowlanych, organizowali spotkania z wykonawcą (rady 
budowy), z których sporządzano protokoły, uzgadniali, sporządzali i zatwierdzali 
zakresy robót dodatkowych nieobjętych umową (protokoły konieczności).  

Ponadto, Komendant Oddziału informował Komendę Główną SG o przewidywanych 
opóźnieniach w realizacji inwestycji. 

(dowód: akta kontroli, str. 1232-1293)  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Oddziału w badanym 
obszarze. 

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli94, 
wnosi o: 

Zwiększenie nadzoru nad bieżącym wykonywaniem zadań w zakresie 
przestrzegania wymogów określonych w Decyzji Komendanta Oddziału w sprawie 
realizacji zamówień publicznych w Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o 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. 

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

 

                                                      
94 J.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 524, ze zm. 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia 14 listopada 2018 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Janina Balas 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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