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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/084 Program standaryzacji komend i komisariatów Policji i jego realizacja 
w województwie lubelskim w latach 2013-2015 
 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 

 

 

Kontrolerzy 
 

Mirosław Bortacki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 97918 
z 11 września 2015 r. 
Krzysztof Maliszewski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr 97946 z 22 
października 2015 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie był od 2 września 2014 r. nadinspektor 
Dariusz Działo. Poprzednio byli: insp. Michał Domaradzki – 21.06.2013 r. do 2.09.2014 r., 
p.o. insp. Mirosław Sokal 2.04.2013 r. do 20.06 2013 r. oraz insp. Igor Parfieniuk 9.02.2012 r. 
do 1.04.2013 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 5,6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie podejmowane w ramach Programu 
Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji na lata 2013-2015 (dalej Program) umożliwiły 
identyfikację potrzeb, zadań oraz realizację robót i przedsięwzięć. Przyjęte do realizacji 
w ramach Programu zadania zostały w pełni zrealizowane i przyczyniły się do poprawy 
warunków pracy policjantów oraz przyjmowania interesantów. 
W inwestycjach rozpoczętych przed wejściem w życie Programu zastosowano elementy 
ujednolicające wizerunek komend i komisariatów (logo, pylon, recepcja, kolorystyka ścian). 
Środki finansowe wykorzystane przez Komendę Wojewódzką na działalność inwestycyjno -
remontową w tym zakresie, spowodowały poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy 
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, co było głównym celem Programu. 
Wyboru wykonawców zadań objętych Programem dokonywano zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisami wydanymi na jej podstawie1 
(Pzp). 
Elementy standaryzacji w największym zakresie zastosowano podczas realizacji zadania 
pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rykach 
wraz z zapleczem technicznym”. 
Do nieprawidłowości stwierdzonych podczas realizacji tej inwestycji należy zaliczyć:  
– dokonywanie zmian technologii i zakresu robót bez zachowania wymaganych procedur 

i formy przewidzianych umową, 
– niesporządzanie rzetelnych analiz kosztów i skutków dokonanych zmian technologii 

i zakresu robót oraz niedokonywanie zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy, 
– nieuwzględnienie wszystkich wymogów określonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki, w zakresie kształtu dachu oraz linii 
zabudowy. 

                                                      
1 Dz. U. 2013 r., poz. 907, ze zm. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Identyfikowanie potrzeb, zadań, robót i przedsięwzięć 
wnioskowanych do realizacji w ramach Programu 

 
1. Przed złożeniem wniosków do Komendy Głównej Policji w zakresie zadań inwestycyjnych 
i remontowych planowanych do realizacji w ramach Programu, po uzyskaniu dokumentów 
dotyczących potrzeb od podległych Komend i Komisariatów, dokonano analizy obejmującej: 
1) stan etatowy jednostki (obecny i planowany), 
2) wielkość populacji mieszkańców na terenie objętym działaniem komendy/komisariatu, 
3) powierzchnię terenu nieruchomości obecnej siedziby jednostki, jej stan prawny, 
4) stan obiektów zlokalizowanych na nieruchomości z opisem budynków podstawowych, 

zaplecza techniczno-gospodarczego z określeniem powierzchni użytkowej, biurowej, 
kubatury, 

5) zakres rzeczowy i szacunkowy koszt planowanego zadania oraz sposób i źródła 
finansowania, 

6) wskaźniki powierzchni użytkowej oraz biurowej na 1 etat przed i po realizacji 
zamierzenia, 

7) przeznaczenie działki budowlanej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, 

8) efekty rzeczowe inwestycji i okres realizacji zamierzenia, 
9) stan zaawansowania (finansowo-rzeczowy) realizacji zadania na dzień 31 grudnia 2012 

r. (w przypadku zadań kontynuowanych), 
10) harmonogram realizacji zadania na lata 2013-2015. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 62-244) 
Z wyjaśnień Komendanta Wojewódzkiego Policji wynika, że przy wyborze zadań kierowano 
się wytycznymi zawartymi w Programie (dział. II pkt. 2), tj. m.in. priorytetowym charakterem 
zadań związanych z budową nowych obiektów Policji, w przypadku złego stanu 
technicznego obiektów ówcześnie użytkowanych oraz wykonaniem termomodernizacji 
obiektów w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 427) 
Biuro Logistyki KGP pismami z dnia 06.02.2013 r. (znak Cnz – 495/2013) oraz 05.03.2014r. 
(znak Cnz – 1240/14) poinformowało o przyjęciu 12 zadań do realizacji w ramach Programu 
oraz limitach środków z poszczególnych źródeł finansowania. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 272-296) 
2. KWP w Lublinie w latach 2013-2015 na obiekty zakwalifikowane do Programu 
wydatkowała ogółem 53.836.734,00 zł, w tym: 34.322.496,00 zł pochodziło z Programu, 
4.981.520,00 zł z budżetu państwa, 8.910.935,00 z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) oraz 5.621.783,00 zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Wsparcia Policji (WFWP) i tak:  

1. Komenda Miejska Policji w Lublinie: wydatkowała ogółem 6.343.832,00 zł: 

– remont kompleksowy etap II – 449.272,00 zł, w tym środki z Programu – 
373.298,00 zł, z budżetu państwa – 75.974,00 zł, 

– termomodernizacja obiektów z uwzględnieniem elementów standaryzacji– 
5.894.560,00 zł, w tym środki z Programu– 2.550.888,00 zł, z budżetu państwa – 
114.000,00 zł, NFOŚIGW – 3.228.295,00 zł, WFWP – 1.377,00 zł; 

2. Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie – 2.343.847,00 zł:  

– remont kompleksowy, etap II pokryty w całości pokryty środkami z Programu 
standaryzacji – 109.500,00 zł, 

– termomodernizacja obiektów z uwzględnieniem elementów standaryzacji, ogółem: 
2.234.347,00 zł, w tym środki z Programu,– 839.271,00 zł, budżet państwa – 
214.500,00 zł, NFOŚIGW – 1.180.576,00 zł; 

3. Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku – 3.546.538,00 zł, w tym: 

– remont kompleksowy – etap II, – 653.863,00 zł, w tym z środki z Programu – 
493.147,00 zł, środki z budżetu państwa – 160.716,00 zł, 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

– termomodernizacja zespołu obiektów z uwzględnieniem elementów standaryzacji, 
ogółem 2.892.675,00 zł, w tym środki z Programu – 1.365.773,00 zł, budżet 
państwa – 207.300,00 zł, NFOŚIGW – 1.294.602,00 zł, WFWP – 25.000,00 zł; 

4. Komenda Miejska Policji w Chełmie – 3.641.400,00 zł, w tym:  

– remont kompleksowy – etap II wykonano w całości ze środków z Programu 
w kwocie 574.055,00 zł, 

– termomodernizacja obiektów KMP z uwzględnieniem elementów standaryzacji 
ogółem wydatkowano 3.067.345,00 zł, w tym środki z Programu 1.283.845,00 zł, 
NFOŚIGW – 1.783.500,00 zł; 

5. Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej – inwestycja z I wyposażeniem (kontynuacja 
budowy rozpoczętej w latach ubiegłych) finansowana w całości z budżetu państwa – 
553.543,00 zł; 

6. VII Komisariat Policji w Lublinie (budowa nowej siedziby wraz z Policyjną Izbą Dziecka, 
– kontynuacja budowy rozpoczętej w latach ubiegłych), – 6.373.422,00 zł, w tym z 
środki z Programu standaryzacji 1.000.000,00 zł, WFWP – 5.373.422,00 zł;  

7. Komenda Powiatowa Policji w Świdniku (modernizacja budynku etap II) – 2.764.131,00 
zł finansowane w całości z Programu; 

8. Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim (kontynuacja budowy 
rozpoczętej w latach ubiegłych) – środki w całości pochodziły z Programu standaryzacji 
- 4.018.997,00 zł; 

9. Komenda Powiatowa Policji w Parczewie (wykonanie termomodernizacji obiektu KPP 
z uwzględnieniem elementów standaryzacji) – środki wydatkowane w latach 2013-2015 
ogółem 1.549.836,00 zł, w tym z Programu – 339.665,00 zł oraz NFOŚIGW – 
1.210.171,00 zł; 

10. Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim (termomodernizacja budynku 
z uwzględnieniem elementów standaryzacji) – 547.227,00 zł, w tym z Programu 
standaryzacji – 333.436,00 zł oraz NFOŚIGW – 213.791,00 zł; 

11. III Komisariat Policji w Lublinie (budowa nowej siedziby, kontynuacja z lat ubiegłych) – 
10.624 776,00 zł, w tym z Programu standaryzacji – 7.160.393,00 zł, środki z budżetu 
państwa – 3.450.373,00 zł oraz z WFWP – 14.010,00 zł; 

12. Komenda Powiatowa Policji w Rykach – budowa nowej siedziby wraz z zapleczem 
technicznym i I wyposażeniem – 11.529.185,00 zł, w tym sfinansowano z Programu – 
11.116.097,00 zł, z budżetu państwa – 205.114,00 zł, WFWP – 207.974,00 zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 406,407) 
3. Dyrektor Biura Logistyki KGP przesłał Księgę standaryzacji oraz Księgę znaku 
i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji (Księga znaku) do KWP w 
dniu 31 lipca 2013 r.  

(dowód: akta kontroli tom II, str. 432) 
Komendant Wojewódzki Policji (po zasięgnięciu opinii Komendantów Powiatowych Policji) 
pismem znak IR-EŻ-3913/13 z września 2013 r. przedstawił uwagi i wątpliwości do 
rozwiązań wskazanych w „Księdze standaryzacji” oraz „Księdze znaku”.  
W piśmie wykazano, że: 
1) budynki wykonywane w założonej technologii będą miały nieotwierane okna, a tym 

samym w celu zapewnienia krotności wymian powietrza niezbędne będzie wykonanie 
mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej dla wszystkich pomieszczeń. 
Utrzymanie tego typu szyb w czystości będzie wymagało zatrudnienia firmy 
specjalistycznej. Powyższe działania wpłyną na wzrost kosztów eksploatacji obiektów. 
W przypadku zastosowania elewacji szklanych brak możliwości spełnienia 
dotychczasowych wymogów dotyczących pomieszczeń specjalnych jak np. PDOZ, 
magazynu broni, kancelarii tajnej; 

2) wykonanie konstrukcji budynku z zastosowaniem zaproponowanych nadwieszeń 
i cofnięć wymaga dodatkowych nakładów środków finansowych związanych 
z wykonaniem dodatkowego docieplenia poszczególnych elementów ścian w celu 
uniknięcia tworzenia tzw. mostków cieplnych; 

3) zastosowanie atrium w założeniach architektonicznych jest rozwiązaniem 
niepraktycznym dla potrzeb jednostki – brak możliwości użytkowego wykorzystania 
terenu; 
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4) w zaproponowanym rozwiązaniu w zabudowie pierzejowej brak możliwości dojazdu na 
teren Policji (brak wskazania wjazdów). Ponadto zabudowa pierzejowa występuje przy 
ulicy istniejącej i brak będzie parkingów dla interesantów. Zaproponowane chodniki 
i miejsca postojowe z płyt chodnikowych 40x60 posiadają zbyt małą wytrzymałość 
(tylko 3 MPa) i mogą pękać; 

5) zespół wejścia głównego jest zbyt duży do potrzeb użytkowych. Tak duża powierzchnia 
zespołu wejścia spowoduje zmniejszenie pozostałej powierzchni przeznaczonej dla 
pomieszczeń służbowych/biurowych, ponieważ łączna powierzchnia Zespołu wejścia 
i pozostałych pomieszczeń nie powinna przekraczać określonych wskaźników 
powierzchniowych. Wobec czego może zaistnieć sytuacja w której ulegną poprawie 
warunki powierzchniowe dotyczące przyjęć dla interesantów, natomiast pogorszeniu 
ulegną warunki pracy. W zespole brak sanitariatów, pokoju przyjęć interesantów. Lada 
recepcyjna nie jest dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych (zbyt wysoka). 
Umożliwienie przejścia do patio dla interesantów utrudni kontrolę pomieszczeń lub 
spowoduje konieczność jej rozbudowy. Brak zastosowania wiatrołapu. W wejściu 
głównym lepsze warunki użytkowe zapewnia gres, terakota. Zaproponowana 
wykładzina PCV jest mniej trwała;  

6) według wytycznych KGP dyżurny powinien mieć okno zewnętrzne dające bezpośrednio 
możliwość kontroli wzrokowej na otoczenie obiektu, w tym wjazdu na zaplecze 
budynku. W standaryzacji brak spełnienia tego wymogu; 

7) biorąc pod uwagę funkcjonalność pomieszczeń oraz wymagane strefy zasadnym jest 
wyznaczenie strefy zamkniętej dla Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego, kancelarii 
tajnej, składnicy akt; 

8) zaproponowane rozwiązania dotyczące wykończenia powierzchni podłogowych 
w pomieszczeniach biurowych poprzez zastosowanie wykładzin podłogowych, 
dotychczas nie sprawdzało się w użytkowaniu ze względu na małą odporność na brud 
i nasiąkanie, a także ograniczoną wytrzymałość mechaniczną. Problematyczne jest 
także utrzymanie tego typu wykończenia we właściwym stanie sanitarno-higienicznym; 

9) wzrost cen zakupu I wyposażenia dla potrzeb nowo budowanych siedzib wg 
standardów określonych w w/w Księgach znacząco wpłynie na wzrost kosztów 
realizacji przedmiotowych zadań. Wskazano, że na podstawie wstępnych szacunków 
może kształtować się on kształtować na poziomie 150%; 

10) zawarte w w/w dokumentach wytyczne w rozdziale „Materiały korporacyjne" dotyczące 
stosowania czcionki Klint Pro Regular w pismach oraz na kopertach itp. są niemożliwe 
do zastosowania, z uwagi na to, że jest to czcionka płatna. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 264-271) 
O zmianach w Księdze standaryzacji komend i komisariatów Policji Polskiej (dalej Księga 
standaryzacji) KWP w Lublinie dowiedziała się: 

 z pisma l.dz. Cnz-2655/DS/2014 z dnia 17 kwietnia 2014r., 

 na odprawie kierownictwa służb logistycznych Policji, która odbyła się w dniach 06-
07.05.2014r. w Warszawie (prezentacja), 

 z pisma l.dz. Cnz-5238/5172/DS./2014 z dnia 23 lipca 2014r. przesyłającego Księgę 
standaryzacji wyd. II z lipca 2014r. 

Ponadto w dniu 28 lipca 2014 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem Zastępcy 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. logistyki i Naczelników Wydziału 
Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie, na której KGP wskazało zmiany w Księdze 
standaryzacji oraz omawiano konsekwencje rzeczowe i finansowe wynikające z wydania II 
(czerwiec 2014 r.) Księgi standaryzacji. 
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie nie oszacowała skutków rzeczowych i finansowych 
wynikających z wprowadzenia II wydania Księgi standaryzacji w stosunku do pierwotnej 
wersji Księgi standaryzacji. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 297-315, tom II str. 426,427, 432) 
4. KWP w Lublinie nie korzystała z finansowania wykorzystującego partnerstwo publiczno-
prywatne. Pozyskiwała środki na finansowanie zadań realizowanych przez KWP w Lublinie 
z innych źródeł, w tym m.in. od jednostek samorządu terytorialnego, NFOŚiGW oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 272-288, tom II str. 426) 
5. Inwestycje rozpoczęte przed rokiem 2013, realizowano w sposób następujący: 
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1) III KP w Lublinie – budowa nowej siedziby ul. Kunickiego 42. Przetarg przeprowadzono 
w 2012 r., dokumentację wykonano w 2012 r., pozwolenie na budowę uzyskano w maju 
2013 r., roboty budowlane rozpoczęto w 2013 r. przed wprowadzeniem Księgi 
standaryzacji. Przyjęte rozwiązania technologiczne dostosowane zostały do wymogów 
wynikających z obowiązujących wówczas przepisów prawa oraz przepisów 
resortowych. Wykonano uzasadnione z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania 
środkami publicznymi roboty dostosowujące obiekt do wymogów Księgi Standaryzacji 
w tym m.in. elewację (kolorystyka), logo i napis POLICJA, strefę wejścia, tablicę 
informacyjną, tablicę główną i tabliczki przy drzwiach, kolorystykę pomieszczeń, 
oświetlenie budynku. 

2) obiekt: KMP w Chełmie W ramach standaryzacji wykonywano zadanie inwestycyjne pn. 
"Termomodernizacja obiektów KMP w Chełmie przy ul. Żwirki i Wigury 20 
z zaprojektowaniem i wykonaniem robót towarzyszących" oraz zadanie remontowe pn. 
"KMP Chełm – remont kompleksowy etap II". Termomodernizacja obiektów KMP 

w Chełmie w tym m. in. docieplenie obiektów wraz z dostosowaniem kolorystyki 

elewacji i logo POLICJA, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację źródła 
ciepła, wykonanie zespołu wejścia głównego wraz z uwzględnieniem obsługi osób 
niepełnosprawnych. Wykonanie remontu w zakresie rozbudowy systemu zabezpieczeń 
pomieszczeń chronionych oraz dostosowania obiektu do wymagań Programu, w tym 
m.in. remont bieżący pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Dokumentacja projektowa 
termomodernizacji obiektów KMP w Chełmie została opracowana w 2012 r. a roboty 
budowlane rozpoczęto w 2014 r. Przyjęte rozwiązania technologiczne dostosowane 
zostały do wymogów wynikających z obowiązujących wówczas przepisów prawa, 
wytycznych resortowych, wymogów wynikających z przeprowadzonych audytów 
energetycznych, a także spełniły algorytmy oceny opłacalności przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego. W ramach zadania wykonano prace dostosowujące obiekt do 
wymogów Księgi standaryzacji tj. elewację z uwzględnieniem elementów kolorystyki 
standaryzacyjnej, elementy identyfikacji wizualnej w tym, m. in. logo POLICJA, pylon, 
zespół wejścia głównego. 

3) VII KP w Lublinie W ramach standaryzacji wykonywano: zadanie inwestycyjne pn. 
„VII KP w Lublinie - budowa nowej siedziby wraz z Policyjną Izbą Dziecka ul. Wyżynna 
18 i 20a". Dokumentację projektową oraz roboty budowlane dotyczące obiektu 
rozpoczęto w 2011 r., przed wprowadzeniem Księgi standaryzacji. Przyjęte rozwiązania 
technologiczne dostosowane zostały do wymogów wynikających z obowiązujących 
wówczas przepisów prawa oraz przepisów resortowych. Wykonano prace 
dostosowujące obiekt do wymogów Księgi standaryzacji w tym m.in. pylon, semafor, 
logo, tablicę informacyjną i kierunkową pionową, tablicę główną i tabliczki przy 
drzwiach. W ramach zadania dokończono wykonanie robót budowlanych oraz 
dokonano doposażenia obiektu. 

4) Komenda Miejska Policji w Lublinie. W ramach standaryzacji wykonywano zadanie 
inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów KMP w Lublinie przy ul. Północnej 3" 
oraz zadanie remontowe pn. „KMP Lublin - remont kompleksowy etap II". 
Termomodernizacja obiektów KMP w Lublinie w tym m. in. docieplenie obiektów wraz 
z dostosowaniem kolorystyki elewacji i logo POLICJA, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, wymianę węzła cieplnego, wykonanie zespołu wejścia głównego wraz 
uwzględnieniem obsługi osób niepełnosprawnych. Remont PDOZ wraz 
z zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji. Wymiana części nawierzchni przy KMP 
w Lublinie. Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów została opracowana 
w 2012 r., a roboty budowlane rozpoczęto w 2014 r. Przyjęte rozwiązania 
technologiczne dostosowane zostały do wymogów wynikających z obowiązujących 
wówczas przepisów prawa, wytycznych resortowych, wymogów wynikających 
z przeprowadzonych audytów energetycznych a także spełniły algorytmy oceny 
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W ramach zadania wykonano 
prace dostosowujące obiekt do wymogów Księgi standaryzacji tj. elewację 
z uwzględnieniem elementów kolorystyki standaryzacyjnej, elementy identyfikacji 
wizualnej w tym m.in. logo POLICJA, zespół wejścia głównego. 

5) KPP w Janowie Lubelskim W ramach standaryzacji wykonano zadanie inwestycyjne pn. 
„Termomodernizacja budynku KPP w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 92". 
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Termomodernizacja budynku KPP polegała m.in. na docieplenie obiektu wraz 
z dostosowaniem kolorystyki elewacji i logo POLICJA, wymianie stolarki okiennej 
i drzwiowej, modernizacji źródła ciepła, wykonaniu zespołu wejścia głównego wraz 
z uwzględnieniem obsługi osób niepełnosprawnych. Dokumentacja projektowa 
termomodernizacji budynku KPP w Janowie Lubelskim została opracowana w 2012 r., 
a roboty budowlane rozpoczęto w 2014 r. Przyjęte rozwiązania technologiczne 
dostosowane zostały do wymogów wynikających z obowiązujących wówczas przepisów 
prawa, wytycznych resortowych, wymogów wynikających z przeprowadzonych audytów 
energetycznych, a także spełniły algorytmy oceny opłacalności przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego. W ramach zadania wykonano prace dostosowujące obiekt do 
wymogów Księgi standaryzacji, tj. elewację z uwzględnieniem elementów kolorystyki 
standaryzacyjnej, elementy identyfikacji wizualnej w tym m. in. logo POLICJA, zespół 
wejścia głównego. 

6) KPP w Krasnymstawie. W ramach standaryzacji wykonywano: zadanie inwestycyjne 
pn. „Termomodernizacja obiektów KPP w Krasnymstawie przy ul. Okrzei 11" oraz 
zadanie remontowe pn. „KPP Krasnystaw – remont kompleksowy etap II". 
Termomodernizacja obiektów KPP w Krasnymstawie obejmowała m. in. docieplenie 
obiektów wraz z dostosowaniem kolorystyki elewacji i logo POLICJA, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, modernizację źródła ciepła, wykonanie zespołu wejścia głównego 
wraz z uwzględnieniem obsługi osób niepełnosprawnych. Wykonanie remontu dachu 
nad stołówką, roboty zewnętrzne, posadowienie kontenerowego budynku 
gospodarczego. Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów KPP 
w Krasnymstawie została opracowana w 2012 r., a roboty budowlane rozpoczęto 
w 2014 r. Przyjęte rozwiązania technologiczne dostosowane zostały do wymogów 
wynikających z obowiązujących wówczas przepisów prawa, wytycznych resortowych, 
wymogów wynikających z przeprowadzonych audytów energetycznych, a także spełniły 
algorytmy oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W ramach 
zadania wykonano prace dostosowujące obiekt do wymogów Księgi standaryzacji tj. 
elewację z uwzględnieniem elementów kolorystyki standaryzacyjnej, elementy 
identyfikacji wizualnej w tym, m. in. logo POLICJA, zespół wejścia głównego. 

7) KPP w Kraśniku. W ramach standaryzacji wykonywano – zadanie inwestycyjne pn. 
„Termomodernizacja zespołu obiektów KPP w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 83 
z wykonaniem robót towarzyszących", zadanie remontowe pn. "KPP Kraśnik - remont 
kompleksowy etap II". Termomodernizacja obiektów KPP w Kraśniku, obejmowała m.in. 
docieplenie obiektów wraz z dostosowaniem kolorystyki elewacji i logo POLICJA, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację źródła ciepła, wykonanie zespołu 
wejścia głównego wraz z uwzględnieniem obsługi osób niepełnosprawnych. Wykonanie 
instalacji wentylacji i klimatyzacji, wymiana tablicy głównej i włącznika p.poż. 
Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów KPP w Kraśniku została 
opracowana w 2013 r., a roboty budowlane rozpoczęto w 2014 r. Przyjęte rozwiązania 
technologiczne dostosowane zostały do wymogów wynikających z obowiązujących 
wówczas przepisów prawa, wytycznych resortowych, wymogów wynikających 
z przeprowadzonych audytów energetycznych, a także spełniły algorytmy oceny 
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W ramach zadania wykonano 
prace dostosowujące obiekt do wymogów Księgi standaryzacji tj. elewację 
z uwzględnieniem elementów kolorystyki standaryzacyjnej, elementy identyfikacji 
wizualnej w tym m. in. logo POLICJA, zespół wejścia głównego. 

8) KPP w Łęcznej - zadanie inwestycyjne pn. „KPP Łęczna – budowa nowego obiektu 
ul. Jana Pawła II 89". Dokumentacja projektowa budowy nowego obiektu KPP 
w Łęcznej została opracowana w 2008 r., a roboty budowlane rozpoczęto w 2009 r. 
Przyjęte rozwiązania technologiczne dostosowane zostały do wymogów wynikających 
z obowiązujących wówczas przepisów prawa oraz wytycznych resortowych. Wykonano 
prace dostosowujące obiekt do wymogów Księgi standaryzacji, tj. elementy identyfikacji 
wizualnej w tym, m. in. logo POLICJA, pylon. 

9) KPP w Parczewie W ramach standaryzacji wykonywano zadanie inwestycyjne pn. 
„Wykonanie termomodernizacji obiektu KPP w Parczewie na terenie nieruchomości 
przy ul. Wojska Polskiego 4". Termomodernizacja polegała na dociepleniu obiektów 
wraz z dostosowaniem kolorystyki elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 
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modernizacji źródła ciepła, wykonaniu zespołu wejścia głównego. Dokumentacja 
projektowa termomodernizacji obiektów KPP w Parczewie została opracowana w 2013 
r., a roboty budowlane rozpoczęto w 2014 r. Przyjęte rozwiązania technologiczne 
dostosowane zostały do wymogów wynikających z obowiązujących wówczas przepisów 
prawa, wytycznych resortowych, wymogów wynikających z przeprowadzonych audytów 
energetycznych, a także spełniły algorytmy oceny opłacalności przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego. W ramach zadania wykonano prace dostosowujące obiekt do 
wymogów Księgi Standaryzacji tj. elewację z uwzględnieniem elementów kolorystyki 
standaryzacyjnej, zespół wejścia głównego. 

10) KPP w Świdniku. W ramach standaryzacji wykonywano zadanie inwestycyjne pn. 
„Modernizacja budynku etap II obecnej siedziby Komendy Powiatowej Policji 
w Świdniku". Obiekt został oddany do użytkowania w 2007 r., przed wprowadzeniem 
Księgi Standaryzacji. Modernizację obiektu KPP w Świdniku etap II rozpoczęto w 2013 
r. Przyjęte rozwiązania technologiczne dostosowane zostały do wymogów wynikających 
z obowiązujących wówczas przepisów prawa oraz wytycznych resortowych. Wykonano 
prace dostosowujące obiekt do wymogów Księgi standaryzacji, w tym m. in. wykonano 
recepcję łatwo dostępną dla obywatela pod kątem komunikacyjnym, pokój do rozmów 
z interesantami, logo i napis POLICJA, tablicę informacyjną główną, elementy małej 
architektury (stojaki na rowery, ławka), dostosowano kolorystykę modernizowanych 
pomieszczeń do wytycznych określonych w Księdze standaryzacji. W ramach zadania 
modernizacyjnego budynku etap II siedziby KPP w Świdniku wykonano roboty 
naprawcze dachu budynku technicznego nad świetlicą wraz z wykonaniem drabiny 
zewn. wejścia na dach obiektu. 

11) KPP w Tomaszowie Lubelskim. W ramach standaryzacji wykonywano zadanie 
inwestycyjne pn. „KPP w Tomaszowie Lubelskim budowa nowej siedziby ul. 
Żeromskiego 4”. Dokumentacja projektowa budowy nowego obiektu KPP 
w Tomaszowie Lubelskim została opracowana w 2010 r., natomiast roboty w zakresie 
budowy obiektu rozpoczęto w 2011 r., przed wprowadzeniem Księgi standaryzacji. 
Oddanie obiektu do użytkowania miało miejsce w lipcu 2013 r. Przyjęte rozwiązania 
technologiczne dostosowane zostały do wymogów wynikających z obowiązujących 
wówczas przepisów prawa oraz wytycznych resortowych. Wykonano prace 
dostosowujące obiekt do wymogów Księgi standaryzacji, w tym wykonano m. in. 
recepcję łatwo dostępną dla obywatela pod katem komunikacyjnym, pokój do rozmów 
z interesantami, pylon oraz tablicę informacyjną. W ramach zadania wykonano dostawę 
i montaż logo POLICJA na elewacji budynku. Zadanie obejmowało swoim zakresem 
również wykonanie i montaż zabezpieczeń z siatki w PDOZ, montaż i uruchomienie 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, roboty modernizacyjne oraz dokonano 
doposażenia obiektu. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 1-155) 
Koszt budowy 1m2 powierzchni nowo wybudowanych obiektów komend i komisariatów 
policji na terenie garnizonu lubelskiego wraz z pierwszym wyposażeniem kształtował się 
następująco: 
– KPP Łęczna  5941,69 zł/m2, 

– KPP Tomaszów Lubelski  4309,53 zł/m2, 

– VII KP w Lublinie  3405,74 zł/m2, 

– III KP w Lublinie  4665,11 zł/m2, 

– KPP Ryki  4621,34 zł/m2. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 408) 
 

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

 

 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

9 

Realizując zadania inwestycyjne w ramach Programu zlecano wykonawcom zewnętrznym 
wykonanie elementów identyfikacji wizualnej przewidzianych Księgą znaku (tablicy 
informacyjnej, pylonu, logo, logotyp, tabliczek informacyjnych przy drzwiach) w której 
zastosowano komercyjne odpłatne czcionki Klint Pro chronione prawami autorskimi. NIK 
zwraca uwagę, że pomimo przekazania generalnym wykonawcom prac prowadzonych 
w ramach Programu standaryzacji „Księgi znaku” KWP w Lublinie nie uzyskała informacji 
czy wykonawcy ww. elementów dokonali zakupu wymaganej czcionki, a tym samym nie 
posiadano informacji czy istnieje zagrożenie naruszenia praw autorskich2 do czcionki. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 334-343) 
Komendant Wojewódzki Policji wyjaśnił, że przy dokonywaniu odbiorów robót w zakresie 
objętym „Księgą znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji” 
brak było jakichkolwiek przesłanek wskazujących na naruszenie praw autorskich na gruncie 
karnym bądź cywilnym. Należy jednocześnie dostrzec, iż odpowiedzialność z tytułu 
naruszenia praw autorskich jest indywidualną odpowiedzialnością autora utworu. 
Przedsiębiorca, który wykonuje utwór na rzecz osoby trzeciej winien znać regulacje prawne 
dotyczące odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu naruszenia praw autorskich. Dodać 
też trzeba, że pracownicy KWP w Lublinie nie mają uprawnień biegłego ani wiedzy 
eksperckiej, aby w sposób jednoznaczny wykluczyć bądź potwierdzić naruszenie praw 
autorskich w danej dziedzinie. Taką wiedzę natomiast posiada przedsiębiorca, którego 
cechuje najwyższa staranność w zakresie tworzonego utworu i świadomość 
odpowiedzialności ustawowej. Pracownicy KWP w Lublinie natomiast dostosowali się do 
zapisów „Księgi znaku…”, która stanowiła oficjalny dokument przekazany przez jednostkę 
nadrzędną do wykorzystania.” 

(dowód: akta kontroli tom II str. 425) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 
identyfikowania potrzeb, zadań, robót i przedsięwzięć wnioskowanych do realizacji 
w ramach Programu standaryzacji. Wobec inwestycji kontynuowanych w latach 2013-2015 
zastosowano elementy wizualizacyjne ujednolicające wizerunek komend i komisariatów 
(logo, pylon, recepcja, kolorystyka ścian).  

 

2 Wdrożenie i realizacja zadań, robót i przedsięwzięć 
wynikających z Programu oraz wykorzystanie środków 
finansowych na jego realizację. 

1. Analiza 5 unieważnionych postępowań dotyczących zlecania robót związanych 
z realizacją Programu w latach 2013-2015, wykazała, że unieważnienia nastąpiły na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, tj. - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 
(nie złożono żadnej oferty). Postepowania te dotyczyły: 
– wykonania remontu nawierzchni od strony pomieszczeń PDOZ wraz z remontem ścian 

oporowych oraz części pomieszczeń PDOZ obiektu KMP w Lublinie, 
– wykonania robót budowlanych mających wpływ na poprawę funkcjonowania KPP 

w Łęcznej, 
– wykonania remontu pomieszczeń w zakresie dostosowania obiektów KPP 

w Krasnymstawie do wymagań Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, 
– zaprojektowania i wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej o napięciu 

znamionowym 0,4 kV budynku KPP w Rykach wraz z robotami towarzyszącymi, 
– zaprojektowania i wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej o napięciu 

znamionowym 0,4 kV budynku KPP w Rykach wraz z robotami towarzyszącymi. 
Ww. prace zlecono w ramach innych postępowań lub powtarzano przetarg. Wartość wyceny 
nie ulegała obniżeniu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 262,263) 

                                                      
2Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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2. Badaniami objęto 14 zamówień publicznych o łącznej wartości 22.104.015,91 zł netto, 
przeprowadzonych w związku z realizacja inwestycji, remontów i modernizacji w ramach 
Programu standaryzacji. W trakcie prowadzonych badań stwierdzono, że: 

 poniesione w ramach kontrolowanych zamówień wydatki umożliwiły osiągnięcie 
zaplanowanych celów i zostały rzetelnie skalkulowane,  

 przed zawarciem umów na realizację badanych zamówień dokonano analizy 
faktycznych potrzeb, celowości wydatku, 

 wydatki zostały zrealizowane zgodnie z Pzp, 

 nie wystąpiły nieterminowe płatności skutkujące zapłaceniem odsetek lub kar 
umownych. 

Opis przedmiotu zamówienia zapewniał zachowanie uczciwej konkurencji. Treść zawartych 
umów była zgodna z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ; a umowy 
należycie zabezpieczały interes Skarbu Państwa (w szczególności w zakresie udzielonych 
gwarancji przekazania majątkowych praw autorskich). W zakresie zamówień objętych 
badaniem wykonawca wywiązał się ze zobowiązań określonych w umowie.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 246-261) 
3. Wycena wartości planowanych zadań inwestycyjnych bądź remontowych, dokonywana 
była przez pracowników WIiR KWP w Lublinie na podstawie decyzji Lubelskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie wprowadzenia „Regulaminu pracy komisji 
przetargowej oraz udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w 
Lublinie. W/w pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalnościach 
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 414,415, tom II str. 157-185) 
Księga standaryzacji oraz Księga znaku zostały przekazane wszystkim wykonawcom 
realizującym zadania zakwalifikowane do Programu. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 334-337 

4. KWP w Lublinie w latach 2014-2015 uzyskała dofinansowanie na zadania pn. 
„Termomodernizacja obiektów podległych jednostek szczebla KMP/KPP - I etap 
z uwzględnieniem elementów standaryzacji (KMP Lublin, KMP Chełm, KPP Krasnystaw, 
KPP Janów Lubelski, KPP Kraśnik, KPP Parczew)” ze środków NFOSiGW łącznie w kwocie 
8.910.935,00 zł. Zawarto trzy umowy: 
1) 777/2013/Wn-03/OA-TR-KU/D z dnia 29.11.2013r o dofinansowanie projektu p.n. 

„Termomodernizacja obiektów KMP w Lublinie przy ul. Północnej 3”, wartość 
dofinansowania – 3.228.295,00 zł, 

2) 821/2013/Wn-03/OA-TR-KU/D z dnia 22.11.2013r.o dofinansowanie projektu 
p.n. „Termomodernizacja obiektów KMP w Chełmie, KPP w Krasnymstawie oraz KPP 
w Janowie Lubelskim”, wartość dofinansowania – 3.177.867,00 zł, 

3) 822/2013/Wn-03/OA-TR-KU/D z dnia 22.11.2013r. o dofinansowanie projektu p.n. 
„Termomodernizacja obiektów KPP w Kraśniku oraz obiektu KPP w Parczewie”, 
wartość dofinansowania – 2.504.773,00 zł. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 275-287, tom II str. 334-337) 

5. W trakcie trwania Programu KWP w Lublinie opracowywała informacje i sprawozdania do 
KGP dotyczące stopnia realizacji przedsięwzięć podając m.in. wydatkowanie środków 
finansowych w danym okresie, etapy realizacji zadania, zakres rzeczowy, zagrożenia. 
Ponadto dla zadań realizowanych ze środków Programu sporządzane są oddzielne 
sprawozdania, w tym w formie elektronicznej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Powyższe informacje sprawozdania przekazywano w terminach i zakresie określonych 
przez KGP. Zawierały one: 

 comiesięczną informację z realizacji zadań inwestycyjno-remontowych, w tym 
współfinansowanych z Programu, 

 kwartalną informację dotycząca realizacji zadań z Programu, 

 półroczną informację w zakresie uzyskanego dofinansowania ze środków budżetowych 
oraz pozabudżetowych, 

 coroczną informację dotycząca stopnia realizacji założonych celów prowadzonych 
inwestycji przekazywaną w terminie oraz zakresie określonym przez BLP KGP na 
początku roku następnego po analizowanym,  
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 kwartalny raport do KGP dotyczący występowania określonych zdarzeń związanych 
z realizacją priorytetów, 

 rejestr istotnych ryzyk zidentyfikowanych przez KWP Lublin. 
(dowód: akta kontroli tom II str. 1-57, 429) 

6. W trakcie trwania Programu standaryzacji KWP w Lublinie opracowywała informacje 
i sprawozdania dotyczące stopnia realizacji przedsięwzięć podając m.in. wydatkowanie 
środków finansowych w danym okresie, etapy realizacji zadania, zakres rzeczowy, 
zagrożenia. W KWP w Lublinie prowadzony był komputerowy rejestr faktur (zestawienia 
wydatków inwestycyjnych, remontowych oraz finansowanych z WFWP) oraz komputerowa 
analiza dokonywanych operacji finansowych. Comiesięcznie przez komórki organizacyjne 
KWP w Lublinie (w tym Wydział Finansów) analizowane było zaangażowanie oraz 
wydatkowanie w celu realizacji zadań zgodnie z zatwierdzonym planem, umowami oraz 
przyznanym limitem środków finansowych. Rozliczenia finansowe weryfikował Wydziale 
Inwestycji i Remontów oraz Wydział Finansów KWP w Lublinie. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-57, 424-429) 

7. Realizacja zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie nowej siedziby Komendy 
Powiatowej Policji w Rykach wraz z zapleczem technicznym" poprzedzona była 
opracowaniem Programu inwestycji uzgodnionego 13.08.2012 r. przez Zastępcę 
Komendanta Głównego Policji. Planowana inwestycja obejmowała zaprojektowanie 
i wybudowanie budynku administracyjno-biurowego, budynku zaplecza psów służbowych, 
altany śmietnikowej, ogrodzenia z bramami, furtkami i szlabanami, obiektów małej 
architektury, utwardzenia terenu, wjazdu i zjazdu, ciągów pieszych, jak również 
zaprojektowanie zagospodarowania terenu łącznie z założeniem trawników i dokonaniem 
nasadzeń drzew i krzewów oraz całej niezbędnej infrastruktury (budowę przyłącza 
energetycznego podstawowego i rezerwowego, wodociągowego, gazowego, kanalizacji 
sanitarnej – z przepompownią i podczyszczalnią ścieków dla myjni samochodowej, 
przyłącza światłowodowego, powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych oraz 
alternatywnego źródła ogrzewania cwu poprzez instalację solarną). Zadanie wyceniono na 
kwotę 16.651.711,48 zł. Szczegółowy zakres przedmiotowego zamówienia wraz 
z wymaganą technologią i standardem robót zawarty został w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym (PFU) oraz wzorze umowy stanowiącymi załączniki do SIWZ. W PFU 
postanowiono, że roboty budowlane we wszystkich branżach należy zrealizować na 
podstawie dokumentacji projektowej uwzględniającej wszystkie wymagania zawarte 
w Programie wraz z Księgą standaryzacji, Księgą znaku oraz Wytycznymi Nr 3 KGP z dnia 
30.07.2013 r. 
W ramach przeprowadzonego postępowania wpłynęło 13 ofert o wartości od 9.450.000,00 
zł do 12.760.000,00 zł Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Pracowni Konserwacji 
Zabytków SA Odział w Lublinie. W dniu 23.01.2014 r. zawarto umowę nr 1/2014/I/IR na 
realizację zadania za kwotę 9.450.000,00 zł brutto z terminem wykonania 16.11.2015 r. 
Prace zakończono zgodnie z umową w dniu 16.11.2015 r.  
Zakres zadania określono w dokumentacji przetargowej, a w szczególności w PFU, 
stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy. Obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, 
pełnienie nadzoru autorskiego, zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich działań i robót 
budowlanych dostawy wyposażenia wymaganego dla realizacji przedmiotu umowy 
opisanego w SIWZ, jak również uzyskanie przez wykonawcę określonych w SIWZ 
dokumentów niezbędnych do uzyskania statecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektu, a w szczególności: opinii, badań, opracowań, uzgodnień, pozwoleń, map, wypisów, 
decyzji, w tym zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, pozwolenia na 
budowę oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczych, świadectwa charakterystyki 
energetycznej, instrukcji użytkowania i ochrony ppoż. Wykonawca potwierdził, że przed 
podpisaniem umowy, zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy, 
niezbędną dokumentacją, wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej i innymi 
możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 156-305) 

Wg PFU podany projektowany budynek Komendy Powiatowej Policji miał być obiektem 
wolnostojącym, wielokondygnacyjnym, którego charakter architektury powinien możliwie 
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wiernie odwzorowywać układ jednostki modelowej małej do 150 osób – wariant A lub 
wariant B.  
Z PFU opracowanego przez Komendę w październiku 2013 r. wynikało m.in., że obiekty 
posadowić należało zgodnie z warunkami wynikającymi z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryki, oraz uwzględnić następujące, podstawowe 
elementy robót: 
1) konstrukcję budynku głównego należało wykonać w technologii szkieletowej żelbetowej 

słupowo-belkowej i słupowo-płytowej. W projekcie wykonawczym architektoniczno-
budowlanym nie wprowadzano zmian w zakresie konstrukcji budynku, 

2) konstrukcję dachu wykonać należało jako drewnianą lub stropodach żelbetowy 
z wyłazami dachowymi systemowymi. Konstrukcja dachu (stropodachu) powinna 
uwzględniać posadowienie masztu łączności radiowej wraz z odciągami. W projekcie 
wykonawczym architektoniczno-budowlanym z sierpnia 2014 r. podano, że konstrukcję 
dachu będzie stanowił dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej oraz stropodach 
pokryty membraną dachową, 

3) elewacja budynku wykończona powinna być panelami. Panele pełnić miały funkcję 
przeszkleń i przeciwwłamaniową. Elewacja wykonana miał być przez obłożenie 
budynku szybami zamocowanymi do profili stalowych. W przypadku gdy elewacja ma 
spełniać funkcję termoizolacyjną stosować należało szyby termoizolacyjne lub 
docieplenie systemowe. Dla zabezpieczenia kluczowych pomieszczeń w budynku 
należy stosować szyby dwufunkcyjne jednocześnie antywłamaniowo/kuloodporne,  

4) na elewacji budynku strefy otwartej i półotwartej zastosować należało panele 
jasnoszare, jako uzupełnienie kompozycyjne i funkcjonalne pozostałych modułów, 
składające się z płyt warstwowych aluminiowych oraz rdzenia z kompozycji polietylenu 
z wypełniaczem mineralnym. Panele lakierowane miały być elastyczną powłoką PVDF, 

5) na elewacji strefy zamkniętej zastosowane miały być panele grafitowe/czarne 
wykonane z płyt HPL, produkowanych na bazie żywic i wiórów drzewnych 
o powierzchni zewnętrznej utwardzonej w technologii EBC (łatwość usuwania graffiti). 
Na tej części elewacji mocowane miało być podświetlane logo. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 208-275) 

Zgodnie z § 20 ust. 4 i 5 przewidziano zmiany w treści umowy w sytuacji, gdy zmiana taka 
nie wpływała na realizację przedmiotu umowy i nie naruszała istotnych zobowiązań 
wykonawcy wobec zamawiającego zawartych w treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy. Zmiany i uzupełnienia umowy, mogły być dokonane na podstawie 
protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień, podpisanych przez osoby 
wymienione w § 2 ust. 1 lit. a i b umowy, po zaakceptowaniu przez Zastępcę Lubelskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Policji. Wymagały one również sporządzenia aneksu w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. Strony przewidywały możliwość dokonania zmiany 
wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty w sytuacji, gdy: 
– zachodziła konieczność wykonania robót zamiennych, podstawę określenia 

wynagrodzenia miał stanowić podpisany przez osoby wymienione w § 2 ust. 1 lit. b 
umowy, zaakceptowany przez Zastępcę Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Policji „Protokół konieczności wykonania robót zamiennych” z załączonym kosztorysem 
robót zamiennych, 

– zachodziła konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie i dokumentacji 
projektowej. Podstawą obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy 
miał być podpisany (przez osoby wymienione w § 2 ust. 1 lit. a i b, zaakceptowany 
przez Zastępcę Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji „Protokół robót 
niewykonanych” z załączonym kosztorysem robót niewykonanych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 301,302) 

Z dokumentacji przedstawionej kontrolerom NIK wynika, że roboty zamienne i niewykonane 
nie były przedmiotem negocjacji przez strony umowy. Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Lublinie pismem znak IR-SM/826/15 z dnia 2.03.2014 r. 
poinformował PKZ SA Oddział w Lublinie, że KWP wymaga realizacji umowy zgodnie 
z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 307) 
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Podczas oględzin, budynku Komendy Powiatowej Policji w Rykach, dokonanych przez NIK, 
stwierdzono między innymi, że: 
1) na parterze części B zlokalizowano pomieszczenia garażowe dla samochodów 

osobowych, furgonu, motocykli, myjnię, pomieszczenie przeglądowe i pomieszczenie 
warsztatowe, których Księga standaryzacji nie przewidywała w tym obiekcie. Z-ca 
Komendanta wyjaśnił, że z uwagi na brak możliwości ulokowania na posiadanej działce 
budynków technicznych, pomieszczenia te umieszczono na parterze budynku 
w skrzydle B oraz w piwnicach i na poddaszu całego budynku, ponieważ Miejscowy 
Plan Zagospodarowania przestrzennego dopuszczał takie rozwiązanie bryły budynku. 
Z uwagi na ograniczenia wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla miasta Ryki w zakresie powierzchni zabudowy, powierzchni 
parkingów i terenów biologicznie czynnych oraz wielkość posiadanej działki, niemożliwe 
było zaplanowanie i usytuowanie garaży wolnostojących, dlatego pomieszczenia 
garażowe zostały usytuowane na parterze skrzydła B. Projekt budowlany przewidział 
jedyną możliwą lokalizację część B budynku lewej stronie części A. Modelowa 
komenda została zlokalizowana działce o wymiarach 160 m x 110 m = 17.600 m2 - 
powierzchnia posiadanego terenu wynosi tylko 5.688 m2, a działka jest zbliżona do 
litery L a nie do prostokąta; 

2) w kondygnacji piwnicznej części A zlokalizowano siłownię i pomieszczenie ćwiczeń, 
a w kondygnacji piwnicznej części B – halę strzelań oraz pomieszczenie do 
oczekiwania. Poza siłownią wykonano dodatkowe pomieszczenie do ćwiczeń o pow. 
35,0 m2, które nie było przewidziane w Księdze. W Księdze podano (pkt 10.0.), 
strzelnica, sala oczekiwań, oraz siłownia powinny być zlokalizowane na I piętrze części 
B. Z-ca Komendanta wyjaśnił, że z uwagi na zlokalizowanie w części B pomieszczeń 
garażowych i technicznych, nie było możliwości lokalizacji na parterze pomieszczeń 
strzelnicy, sali oczekiwań oraz siłowni oraz lokalizacji tych pomieszczeń na I piętrze, 
ponieważ pomieszczenia te nie wymagają posiadania otworów okiennych, natomiast 
pomieszczenia biurowe przewidziane na I piętrze muszą posiadać oświetlenie dzienne. 
Dlatego zdecydowano o umieszczeniu strzelnicy, sali oczekiwań oraz siłowni w piwnicy 
skrzydła B i A. Różnice w powierzchni wynikają z Wytycznych nr 3 KGP; 

3) pomieszczenia dla osób zatrzymanych wykonano na parterze części A - strefa 
ogólnodostępna i ograniczonego dostępu (dostępnej dla obywateli i funkcjonariuszy). 
W pkt 10.0 Zestawienie powierzchni Księgi podano, że pomieszczenia dla osób 
zatrzymanych (pdoz) powinny być zlokalizowane na parterze w części B budynku. Z-ca 
Komendanta wyjaśnił, że z uwagi na strukturę organizacyjną KPP, która przewiduje 
obsługę PDOZ przez służbę dyżurną, pomieszczenia dla osób zatrzymanych muszą 
być zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie zespołu dyżurnych. Jako, że Program 
Standaryzacji lokalizował dyżurkę po prawej stronie od wejścia głównego do 
poczekalni, niezbędne było umieszczenie PDOZ za dyżurką, ale w strefie 
ograniczonego dostępu. Oprócz tego w skrzydle B zlokalizowano garaże 
i pomieszczenia techniczne; 

4) obiekt zaprojektowano jako budynek czterokondygnacyjny (trzecia kondygnacja 
nadziemne częściowo pełna, a częściowo jako poddasze użytkowe) w tym kondygnacja 
piwniczna. Z pkt 10.0 Zestawienie powierzchni Księgi wynika, że budynek powinien być 
niepodpiwniczony i posiadać dwie kondygnacje nadziemne. Z-ca Komendanta wyjaśnił, 
że w projekcie budowlanym zaprojektowano budynek czterokondygnacyjny (czwarta 
kondygnacja częściowo, jako poddasze użytkowe) w tym kondygnacja piwniczna. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego budynek powinien mieć 
3 kondygnacje nadziemne i dopuszczał podpiwniczenie obiektu, a ograniczona 
powierzchnia posiadanego terenu wykluczała możliwość zabezpieczenia na tym terenie 
wszystkich funkcji użytkowych, jakie powinna spełniać KPP. Budynek podpiwniczono 
i wykonano poddasze użytkowe na III kondygnacji nadziemnej. Zaplanowanie na 
posiadanej działce obiektu o 2 kondygnacjach naziemnych powodowałoby ok. 
dwukrotne zwiększenie powierzchni zabudowy i jako niezgodne z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiałoby uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę obiektu KPP w Rykach; 

5) w obiekcie nie wydzielono części C – atrium i nie wygrodzono tego miejsca. W Księdze 
(pkt 1.1.) podano: w budynkach nowoprojektowanych atrium – część C jest 
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nieodzownym elementem założenia projektowego. Z-ca Komendanta wyjaśnił, że 
Projekt budowlany nie przewidywał wydzielenie atrium, wyjścia z niego z recepcji 
z poczekalnią oraz wykonania wygrodzenia tej powierzchni za pomocą muru z betonu 
architektonicznego, z uwagi na ograniczoną powierzchnię terenu - 3 krotnie mniejszą 
od działki modelowej, oraz konieczność zlokalizowania w tym miejscu parkingów dla 
pojazdów służbowych i pracowników oraz wjazdu do garaży i wejść służbowych 
z terenu zamkniętego oraz lokalizacji zaplecza psów służbowych i agregatu 
prądotwórczego, które uniemożliwiły możliwość przeznaczenia terenu na atrium 
o powierzchni 225 m2; 

6) przed obiektem nie zaprojektowano ściana wykonana z płyt betonowych. Z pkt 2.2.2. 
Księgi wynika, że na przedpolu budynku powinna być zlokalizowana taka ściana Z-ca 
Komendanta wyjaśnił, że Rozwiązanie Programu Standaryzacji dotyczące kształtowania 
przedpola, w tym ściany betonowej w obrębie 15 metrowej nieprzekraczalnej linii 
zabudowy było niemożliwe do zrealizowania z uwagi na brak możliwości jednoczesnego 
zlokalizowania na tej przestrzeni ciągu pieszego 1,5 m, drogi wewnętrznej 6,0 m oraz 
zewnętrznego parkingu dla interesantów oraz osób niepełnosprawnych 6,0 m, ściany 
betonowej oddalonej od budynku 2 do 3 m (łączna wartość zlokalizowanych elementów 
musi wynosić od 15,5 do 16,5 m i jest większa od 15 metrowej nieprzekraczalnej linii 
zabudowy). Ograniczona szerokość przedpola całkowicie wykluczyła możliwość 
realizacji ściany betonowej na przedpolu. Ponadto na tak ograniczonej przestrzeni, 
ściana betonowa wykluczyłaby możliwość wykonania drogi pożarowej oraz 
ograniczyłaby możliwość dostępu do obiektu interesantów, osób niepełnosprawnych 
i pojazdów prywatnych i służbowych. Niemożliwe byłoby uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę obiektu KPP w Rykach. 

(dowód: akta kontroli tom II str.455-480) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości. 

1. Realizując inwestycję pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie nowej siedziby Komendy 
Powiatowej Policji w Rykach wraz z zapleczem technicznym dokonano zmian lub nie 
wykonano robót określonych w SIWZ i PFU między innymi:  
– odstąpiono od budowy ściany wizerunkowej betonowej przed elewacją frontową oraz 

budowy atrium, 
– zamieniono ogrodzenie z wolnostojących słupków stalowych o wysokości 3,3 m na 

ogrodzenie z przęseł stalowych o wysokości 2,4 m, 
– wykonano dodatkowo izolację przeciwwodną piwnic wraz z płytą denną,  
– zamieniono tapety winylowe na powłokę malarską z farby lateksowej,  
– zamieniono okna aluminiowe na okna z PCV,  
– zamieniono w ciągach komunikacyjnych, parkingach płyty o wymiarach 40x60x8 na 

płyty 40x40x8 lub kostkę drobnowymiarową, 
– odstąpiono od ułożenia w części biurowej płyt 50x50 z wykładziny pętelkowej 

o podwyższonych właściwościach akustycznych,  
– odstąpiono od wykonania elewacji frontowej z płyt szklanych. 
Dokonując powyższych zamian i rezygnacji nie dopełniono obowiązku zmiany postanowień 
umowy w zakresie odpłatności za roboty. 
Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie w wyjaśnieniach z dnia 11.12.2015 r. w zakresie 
braku zmian umowy napisał: zmiany dokonane w zakresie robót budowlanych bezpośrednio 
przez inspektora nadzoru zostały przez niego uznane jako niemające bezpośredniego 
wpływu na realizację umowy. Poza tym, iż – jak stwierdził inspektor nadzoru branży 
budowlanej – przyjęte zmiany były korzystne dla Zamawiającego i nie wpływały na zmianę 
ani terminu wykonania przedmiotu umowy, ani na zmianę wynagrodzenia ryczałtowego, 
a które to zmiany przewiduje umowa o roboty budowlane z dnia 23 stycznia 2014 r. Jak 
wynika z kalkulacji inspektora nadzoru branży budowlanej – wspomniane zmiany były 
z punktu widzenia finansowego również zdecydowanie korzystniejsze dla Zamawiającego, 
także w aspekcie eksploatacji na przyszłość. Nadmienić też należy, że zmiany dokonywane 
w PFU miały miejsce na roboczo, na placu budowy i były ustalane bezpośrednio pomiędzy 
inspektorem nadzoru branży budowlanej, a przedstawicielami Wykonawcy, natomiast 
obecne kierownictwo KWP w Lublinie nie zostało o nich poinformowane. Dodać trzeba, że 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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inspektor nadzoru nie uznał wprowadzonych do PFU zmian jako istotnych w rozumieniu 
ustawy PZP, co ostatecznie spowodowało brak sporządzenia protokołu konieczności 
będącego podstawą do dokonania zmian umowy, o których mowa w § 20 umowy. Zdając 
sobie sprawę, iż zaistniała sytuacja może - w zależności od przyjęcia interpretacji przepisów 
ustawy PZP popartej orzecznictwem KIO – zostać oceniona jako pewna nieprawidłowość 
w postępowaniu inspektora nadzoru, to należy przyjąć i ten obiektywny wariant, iż zaistniały 
stan „na budowie” nie wymagał obligatoryjnego aneksowania umowy, gdyż nie zmieniano 
terminu zakończenia inwestycji, jak również wysokości wynagrodzenia ryczałtowego. 
W zaistniałym stanie faktycznym nie znajdowała również zastosowania dyspozycja § 20 ust. 
4 umowy. Jednoczesnego podkreślenia wymaga, iż ostatecznie inwestycja została 
zrealizowana. 
NIK wskazuje, że umowa o roboty budowlane (nr 1/2014/I/IR z dnia 23.01.2014 r.) nie 
przewidywała możliwości dokonywania zmian na roboczo, na placu budowy, przez 
inspektora nadzoru branży budowlanej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 412-415, tom II str. 209-305, 314-328, 472-474) 

2. Sporządzone przez wykonawcę kosztorysy różnicowe na roboty zmienne i niewykonane 
przyjęte przez inspektora nadzoru budowlanego KWP notatką z dnia 14.05.2014 r. nie 
zostały zweryfikowane pod względem prawidłowości wyceny zasadności wykonywanych 
zmian. 
Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie w wyjaśnieniach z dnia 11.12.2015 r. w zakresie 
braku weryfikacji ww dokumentów napisał: Zestawienie różnicowe robót zamiennych zostało 
sporządzone przez pracownika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie Pana 
Sławomira Maciążka, pełniącego funkcję przedstawiciela Zamawiającego (inspektora 
nadzoru inwestorskiego) zgodnie z §2 ust. 1 umowy nr 1/2014/I/IR z dnia 23.01.2014r.oraz 
przedstawiciela Wykonawcy. Następnie, inspektorzy powołani zgodnie z §2 ust. 1 umowy nr 
1/2014/I/IR z dnia 23.01.2014r., dokonali czynności odbiorowych wykonanej wielobranżowej 
koncepcji projektu, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, projektu budowlanego oraz 
dokumentacji projektowej wykonawczej. Nadmieniam, że wynagrodzenie Wykonawcy za 
realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie nowej siedziby KPP w Rykach wraz 
z zapleczem technicznym” zgodnie z § 14 ust. 1 umowy nr 1/2014/I/IR jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym. Nadzór nad pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego Zespołu Inwestycji 
sprawują Naczelnik oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP 
w Lublinie. Wyżej wymienieni przełożeni nie informowali obecnego kierownictwa Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Lublinie o konieczności wprowadzenia zmian w zakresie 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W związku z faktem, iż wspomniane powyżej 
czynności wykonano bez wiedzy i zgody obecnego kierownictwa KWP w Lublinie, 
zarządziłem niezwłoczne przeprowadzenie kontroli doraźnej w powyższym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 412-415, tom II str. 314-328) 

W kosztorysach różnicowych robót zamiennych i niewykonanych, niezweryfikowanych przez 
KWP stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości: 
– w projekcie wykonawczym architektoniczno-budowlanym (z sierpnia 2014 r.) 

przewidziano wykonanie elewacji budynku w formie okładzin z płyt szklanych, 
kompozytowych i ażurowych. W kosztorysie różnicowym robót zamiennych nie 
uwzględniono zmian w zakresie elewacji, która zgodnie z PFU (10.2.3.) wykonana 
miała być częściowo z szyb zamocowanych do profili stalowych, a w części z płyt 
warstwowych z okładzin z aluminium z rdzeniem polietylenowym na podkonstrukcji 
systemowej fasady, wełna mineralna grubości 14 cm, 2 x płyta g/k. Faktycznie 
odstąpiono od wykonania fasady szklanej zamieniając ją na fasadę z płyt warstwowych 
z okładzin z aluminium z rdzeniem polietylenowym. Bazując na kosztorysie 
inwestorskim budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie 
(styczeń 2014 r.), przekazanym kontrolerom NIK przez KWP w Lublinie ustalono, że 
koszt wykonania 1m2 fasady szklanej antywłamaniowej klasy P5 na systemowej 
konstrukcji stalowej z przeszkleniem nieprzeziernym, wełna mineralna z welonem 
grubości 12 cm wynosił 3664,75 zł/m2. Natomiast koszty wykonania fasady z płyt 
warstwowych z okładzin z aluminium z rdzeniem polietylenowym na podkonstrukcji 
systemowej, takiej jaką wykonano w KPP Ryki wyniosły - 1429,78 zł/m2 brutto (39% 
kosztu wykonania fasady szklanej); 
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– w budynku zastosowane miały być zgodnie z PFU pkt. 10.2.4., zastosowane okna 
rozwierno-uchylne PCV a nie jak wskazano w kosztorysach różnicowych – stolarka 
okienna aluminiowa. W kosztorysie różnicowym robót zamiennych (stolarka okienna) 
sporządzonym przez Wykonawcę przyjęto cenę 1m2 okna z PCV – 690,63 zł netto 
natomiast okna z aluminium 612.56 zł netto; 

– podłogi w pomieszczeniach biurowych, zgodnie z Księgą standaryzacji i PFU pkt. 
10.2.7 należało wykonać w strefie biurowej z wykładziny pętelkowej w płytkach 50x50 
cm o podwyższonych parametrach akustycznych. W kosztorysie różnicowym robót 
zamiennych przyjęto, że koszt wykładzin pętelkowej w płytkach 50x50 cm wynosi 78,63 
zł/m2 natomiast koszt płytek ceramicznych gres – 90,32 zł/m2. Bazując na kosztorysie 
inwestorskim budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie 
(styczeń 2014 r.), przekazanym kontrolerom NIK przez KWP w Lublinie wynika, że 
koszt wykonania 1m2 wykładziny dywanowej wynosi 261,95 zł. Uwzględniając ujętą w 
kosztorysie różnicowym ilość posadzek wynoszącą 736,6 m2 wartość prac 
niewykonanych zaniżono o 155.449,20 zł brutto (237.254,10 zł – 81.804,90 zł); 

– tynki wewnętrzne malowane miały być zgodnie z PFU (pkt 10.2.9.) farbami 
wewnętrznymi akrylowymi. W kosztorysie różnicowym robót zamiennych (tapety 
winylowe i posadzki) sporządzonym przez wykonawcę przedstawiono, że dokonano 
zamiany przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym tapet winylowych na 
malowanie farbami lateksowymi. Wykonanie tapet winylowych w kosztorysie 
różnicowym wyceniono na 14,16 zł/ m2. Łączna wartość prac wynosić miała 27.591,36 
zł. Z kosztorysu inwestorskiego budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji 
w Sochaczewie (styczeń 2014 r.), przekazanego kontrolerom NIK przez KWP w 
Lublinie wynika, że koszt wykonania 1m2 tapety winylowej wynosi 150,10 zł/m2. Łączna 
wartość prac w przypadku KPP w Rykach powinna wynosić kwotę 292.485,30 zł. Tym 
samym wartość prac niewykonanych zaniżono o 264.893,94 zł; 

– w projekcie wykonawczym architektoniczno-budowlanym przewidziano drenaż 
opaskowy budynku. Ściany zewnętrzna piwnic zabezpieczone miały być asfaltowym 
roztworem gruntującym + styrodur 13 cm + folia kubełkowa, natomiast w notatce 
sporządzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dniu 14.05.2014 r. podano, 
że nastąpi wykonanie izolacji przeciwwodnej wraz z płytą denną. Kosztorys różnicowy 
robót zamiennych izolacja przeciwwodna piwnic (biała wanna) nie zawierał kalkulacji 
kosztów prac które miały zostać zastąpione tego typu izolacją przeciwwodną. Koszt 
dodatkowy wykonania dodatkowych robót oszacowano na kwotę 101.533,33 zł; 

– ogrodzenie działki wg PFU miało być wykonane ze słupków stalowych o wysokości nie 
mniejszej niż 330 cm i nie większej niż 450 cm i przekroju 10x8 cm kotwionych w ziemi, 
mocowanych na fundamencie betonowym. W kosztorysie różnicowym robót 
zamiennych (ogrodzenie terenu) sporządzonym przez Wykonawcę przedstawiono, że 
dokonano zamiany przewidzianego w PFU ogrodzenia na wykonane z przęseł 
mocowanych do słupków stalowych o wysokości 2,4 m. Wykonanie ogrodzenia ze 
słupków stalowych o przekroju 10x8 cm w wyceniono na 103,86 zł (łączna wartość prac 
brutto wg kosztorysu różnicowego wynosić miała - 34.210,86 zł), przyjmując cenę 
takiego ogrodzenia ujętą w kosztorysie inwestorskim budowy nowej siedziby Komendy 
Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej (grudzień 2013 r.), przekazanego 
kontrolerom NIK przez KWP w Lublinie - 843,88 zł/m, łączna wartość tych prac 
w przypadku KPP w Rykach powinna wynosić 278.052,00 zł. Tym samym wartość prac 
niewykonanych zaniżono o 243.841,14 zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 366-405, tom II str. 203-307, 311-328, 455-544) 
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ryki ustalono, że 
nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi jezdni dróg gminnych wynosi 15 m. Linią 
zabudowy jest linia wyznaczająca położenie lica ściany frontowej budynku. Oględziny NIK 
wykazały, że budynek KPP w Rykach zlokalizowany został w odległości 13 m od krawędzi 
drogi gminnej (po uwzględnieniu wysunięcia drugiej kondygnacji o 2,00 m). Z-ca 
Komendanta wyjaśnił, że w odległości 13 m od granicy pasa drogowego został umieszczony 
wykusz I piętra dla zasygnalizowania uskoku budynku zgodnie z zapisami księgi 
standaryzacji. Natomiast ściany przyziemia zostały zaprojektowane w odległości 15 m, 
spełniając zgodność z warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
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zgodnie z interpretacją Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w Rykach, wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 366-405, tom II str. 203-307, 311-328, 455-544) 
Na części budynku wykonano pełną trzecią kondygnację nadziemną i dach płaski, a na 
części poddasze użytkowe o wysokości od 1,00 do 3,00 m. Według postanowień 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryki trzecia kondygnacja 
nadziemna powinna mieć formę poddasza użytkowego, a dach budynku powinien mieć 
nachylenie połaci do 45°. Poddaszem jest kondygnacja nad najwyższym stropem lub 
sklepieniem, pod pokryciem dachowym. Występuje ono pod dachami o tradycyjnej 
konstrukcji stanowiącej więźbę dachową. Z-ca Komendanta wyjaśnił, że kształt dachu został 
zdefiniowany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który nie 
dopuszczał realizacji zawartej w księdze standaryzacji tj. umieszczenie dwóch budynków 
przylegających do siebie z dachami dwuspadowymi skierowanymi kalenicami prostopadle 
do linii zabudowy. Ponadto taki układ spowodowałby 2 krotne zwiększenie szerokości 
budynku oraz 2 krotne zwiększenie pomieszczeń biurowych bez dostępu światła dziennego. 
Niemożliwe byłoby uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu KPP w Rykach. 
W kontekście wykonania dachu płaskiego, Starostwo Powiatowe w Rykach wydając decyzję 
o pozwoleniu na budowę, dopuściło możliwość wykonania części dachów płaskich, 
zgodnych z programem standaryzacji, z jednoczesnym zasygnalizowaniem na fragmentach 
szczytowych dachu spadzistego. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 451-490) 

Nadzór nad pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego Zespołu Inwestycji sprawują 
Naczelnik oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. 
Komendant Wojewódzki Policji wyjaśnił, że Naczelnik oraz Zastępca Naczelnika Wydziału 
nie informowali obecnego kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie 
o konieczności wprowadzenia zmian w niżej wymienionym. zakresie przedmiotowego 
zadania inwestycyjnego. Kwestia niniejsza z uwzględnieniem nadzoru wskazanych powyżej 
naczelników zostanie poddana niezwłocznie kontroli doraźnej. 

(dowód: akta kontroli tom I str.412-414, tom II str. 344-423 

 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczące budowy nowej siedziby KPP 
w Rykach wskazują na niedostateczny nadzór nad realizacją zadania. W ocenie NIK 
zasadnym było przeprowadzono kontroli wewnętrznej w trakcie realizacji ww. zadania. 
Brak działań w tym zakresie Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wyjaśnił, tym że nie 
zauważono symptomów, które wskazywałyby na nieprawidłowości w nadzorze 
inwestorskim. W 2014 r., zespół kontrolerów KGP wykonujący w KWP w Lublinie, kontrolę 
realizacja zadań z programu standaryzacji komend i komisariatów Policji na lata 2013-2015 
dotyczącą inwestycji pn. Budowa nowej siedziby VII Komisariatu Policji i Policyjnej Izby 
Dziecka w Lublinie”, pozytywnie ocenił skuteczność nadzoru inwestorskiego.  
Z uwagi na zaistniałą sytuację Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, w takcie kontroli 
NIK, polecił przeprowadzenie kontroli doraźnej. 

 (dowód: akta kontroli tom I str.412- 425, tom II str. 428) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalności KWP w Lublinie zakresie wdrożenia 
i realizacji zadań w ramach Programu. Negatywnie natomiast oceniono stwierdzone 
w trakcie budowy KPP w Rykach niezachowanie procedur i formy zmiany umowy przy 
robotach zamiennych i niewykonywanych.  

3. Fundusz „Dobrego gospodarza”. 

KWP w Lublinie wnioskami IR-EŻ/2063/13 z dnia 10.05.2013 r. oraz IR-EŻ/2360/13 z dnia 
24.05.2013 r. złożyła wnioski do KGP o doposażenie w ramach funduszu Dobrego 
Gospodarza dla potrzeb KMP Lublin, KMP Chełm, KPP Krasnystaw, KPP Kraśnik, KPP 
Parczew, KMP Biała Podlaska, KPP Hrubieszów, KPP Janów Lubelski, Komisariat Policji 
w Bychawa (KP), KP Bełżyce, KMP Zamość, KP Stoczek Łukowski oraz KP Szczebrzeszyn, 
na kwotę 5.773.396,21 zł.  
Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie w wyjaśnieniach z dnia 11.12.2015 r. napisał, że 
garnizonie lubelskim w latach 2013 – 2015 nie realizowano zadań finansowanych ze 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_%28budownictwo%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklepienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dach
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środków „Dobrego Gospodarza” z uwagi na fakt, iż nie otrzymano środków finansowych na 
ww. przedsięwzięcia. KWP w Lublinie wystąpiła m.in. o przyznanie środków finansowych 
pochodzących z Funduszu „Dobrego Gospodarza” z przeznaczeniem na poprawę 
warunków w obiektach KMP Lublin, KMP Chełm, KPP Krasnystaw, KPP Kraśnik, KPP 
Parczew, KMP Biała Podlaska, KPP Hrubieszów, KPP Janów Lubelski, KP Bychawa, KP 
Bełżyce, KMP Zamość, KP Stoczek Łukowski oraz KP Szczebrzeszyn, jednakże nie 
uzyskano przedmiotowego wsparcia.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 316-338, 419) 
 

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

 

4. Planowane i uzyskane efekty wdrożenia i realizacji 
Programu 

1. Realizowany w latach 2013-2015 Program standaryzacji zakładał systemową poprawę 

warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji. 
Zasadnicze wymogi, które powinny być spełnione podczas procesów projektowania 
i budowania obiektów użyteczności publicznej, uwzględniać powinny zapewnienie 
bezpieczeństwa konstrukcyjnego, pożarowego i użytkowania, a także zapewnienie 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 
przed hałasem i drganiami oraz oszczędności energii i odpowiedniej izolacji cieplnej. 
Zapewniona powinna być również realizacja szczegółowych warunków zaopatrzenia w 
wodę i energię elektryczną oraz energię cieplną i paliwa, a także usuwania ścieków, wody 
opadowej i odpadów. 
Inwestycje i remonty obiektów policyjnych miały być przeprowadzane z uwzględnieniem 
praktycznych potrzeb pracy policjantów i pracowników cywilnych oraz funkcjonowania 
komend i komisariatów.  

 (dowód: akta kontroli tom I 339-365, tom II str. 432) 
W trakcie trwania Programu KWP w Lublinie opracowywała dokumenty określające 
planowane efekty, osiągnięte po wdrożeniu Programu oraz dokonywała oceny stopnia 
realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia zakładanych 
efektów (planowane/określone w dokumentacji/zrealizowane). Założono, iż działania 
związane z wprowadzeniem Programu będą miały wpływ na następujące aspekty: 
a) poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji, 
b) poprawę warunków obsługi interesantów, 
c) zmniejszenie kosztów użytkowania i utrzymania obiektów, 
d) spełnienie nakazów pokontrolnych. 
W trakcie realizacji Programu założono uzyskanie optymalnego ujednolicenia infrastruktury 
budowlanej obiektów Policji.  
Zgodnie z postanowieniami dz. VI pkt 2 Programu ewaluacja jego wykonania należy do 
zadań Ministra Spraw Wewnętrznych. Komendant Wojewódzki Policji nie dokonywał 
dotychczas oceny uzyskanych efektów wdrożenia Programu.  
Poziom realizacji zadania polegającego na „Zapewnieniu optymalnych warunków pełnienia 
służby/pracy policjantom i pracownikom Policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych 
przez nich zadań” monitorowany był przez KGP miedzy innymi dwoma miernikami 
wynikającymi z anonimowego badania ankietowego „Satysfakcji z pracy policjantów 
i pracowników Policji”, w tym analizowany był poziom zadowolenia z warunków lokalowych 
policjantów i pracowników Policji oraz poziom zadowolenia z wyposażenia stanowisk pracy. 
Przeprowadzone działania standaryzacyjne w znaczący sposób poprawiły warunki pracy 
funkcjonariuszy Policji poprzez zwiększenie wskaźników technicznych i powierzchniowych, 
dostępność obiektów, funkcjonalność poszczególnych stref w obiektach. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 416-417) 
Komendant wojewódzki Policji w Lublinie wyjaśnił, że w związku z tym, iż od zakończenia 
realizacji inwestycji i remontów minął zbyt krótki okres czasu, dokonanie oceny efektów 
w zakresie poprawy warunków obsługi obywateli będzie możliwe dopiero po dłuższym 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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upływie czasu od momentu zakończenia przedmiotowych działań. Przeprowadzone 
działania w znaczący sposób poprawiły warunki obsługi interesantów poprzez zwiększenie 
wskaźników technicznych i powierzchniowych, dostępność obiektów (w tym dla osób 
niepełnosprawnych) oraz funkcjonalność stref ogólnodostępnych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 416-417) 
W trakcie kontroli, NIK przeprowadziła anonimową ankietę. Pytania ankietowe dotyczyły 
oceny czy w wyniku wybudowania nowej komendy lub przeprowadzenia w niej remontu czy 
modernizacji w ramach Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji nastąpiła 
poprawa warunków obsługi obywateli w komendach i komisariatach Policji, nastąpiła 
poprawa warunków obsługi obywateli w komendach i komisariatach Policji oraz pracy 
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji. 
Badaniem objęto wybrane losowo osoby, które pracowały przed zmianami oraz po 
zmianach dokonanych w ramach Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji. 
Badaniami ankietowymi objęto 160 policjantów (tj. 22,5% z populacji liczącej 712 osób) 
zatrudnionych w 5 komendach (III i VII komisariacie w Lublinie, w Tomaszowie Lubelskim, 
Kraśniku i Łęcznej).  
Ankietowani odesłali 50 wypełnionych ankiet (31,3%). Wyniki ankiety wskazują m.in. że 
większość ankietowanych oceniała warunki pracy przed budową lub remontem komendy 
jako złe lub bardzo złe – (90%), a po wybudowaniu nowej komendy lub po 
przeprowadzonym remoncie, oceniła jako dobre lub bardzo dobre. Chwalono zwiększenie 
przestrzeni do pracy i funkcjonalność oraz rozkład pomieszczeń dla pracowników (82%), 
poprawę estetyki i funkcjonalności pomieszczeń oraz lepsze warunki obsługi interesantów 
(76%). Część respondentów (34%) wskazywała możliwość dalszej poprawy warunków 
obsługi interesantów poprzez zwiększenie obsady etatowej dyżurnego, do którego 
obowiązków należy szereg zadań (nie tylko związanych z obsługą interesantów, którzy 
często oczekują w kolejce na załatwienie swojej sprawy). 

(dowód: akta kontroli tom III str. 56-244) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przyjętych do uzyskania celów między 
innymi w zakresie poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji, poprawy 
warunków obsługi interesantów oraz ujednolicania wizerunku obiektów Policji. 

IV. Uwagi i wnioski  
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli, wnosi o: 
1) zapewnianie zgodności rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, 

2) przestrzeganie procedur i form zmian postanowień umów o roboty budowlane 
w przypadku dokonywania zmian technologii i zakresu robót, 

3) rzetelne weryfikowanie pod względem rzeczowym i finansowym kosztorysów 
różnicowych. 

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 Lublinie. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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

Lublin, dnia 29 grudnia 2015 r. 

 

Kontrolerzy Dyrektor  

Mirosław Bortacki 
Główny specjalista kontroli państwowej 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 

 
Edward Lis 

 
 

........................................................ ........................................................ 
Podpis Podpis 

Krzysztof Maliszewski 
Doradca techniczny 

 

 

  

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

Podpis   

 
 

  

 

 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


