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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Maciej Sterczała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/85/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana 
Czarnieckiego, ul. Wojska Polskiego 86/90 Poznań (dalej „CSWLąd” lub „Centrum”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Płk dypl. Piotr Kriese - od 1 października 2012 r. do 7 września 2014 r. oraz od 1 lipca 
2015 r. Komendant CSWLąd, ppłk Roman Narożny – Zastępca Komendanta CSWLąd 
- od 8 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. pełniący obowiązki Komendanta 
CSWLąd. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działania podejmowane przez Komendanta w zakresie gospodarowania 
użytkowanym przez Centrum mieniem. 

Formułując powyższą ocenę, NIK uwzględniła:  

- sukcesywne zgłaszanie przez Centrum do odpowiednich jednostek potrzeb 
inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych dotyczących użytkowanych 
nieruchomości, 
- podejmowanie przez CSWLąd działań na rzecz zapewnienia odpowiedniego 
poziomu sprawności użytkowanych pojazdów należących do zasadniczego sprzętu 
wojskowego oraz właściwego stanu systemu ochrony przydzielonych kompleksów 
wojskowych. 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły: 

- niezapewnienia użytkowania przez Centrum dwóch budynków w sposób zgodny  
z przeznaczeniem określonym w protokołach ich przekazania,  
- dopuszczenia do wystąpienia trzech przypadków stanu technicznego 
użytkowanych przez Centrum budynków, zagrażającego bezpieczeństwu ich 
użytkowników. 

Nieprawidłowości te nie miały zasadniczego znaczenia dla oceny kontrolowanej 
działalności, a działania zmierzające do ich wyeliminowania zostały przez 
Komendanta podjęte w trakcie kontroli.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

W okresie objętym kontrolą Centrum było podporządkowane bezpośrednio Dowódcy 
Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych (DGRSZ). Do podstawowych dokumentów 
określających zadania, podległość i strukturę organizacyjną CSWLąd należały: etat 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
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Centrum Nr BR/002/0 wprowadzony rozkazem Nr Pf 2018/Org/P1 Szefa Sztabu 
Generalnego WP z dnia 28 maja 2004 r. oraz szczegółowe zakresy działania 
wprowadzone odpowiednimi rozkazami DGRSZ2. Do głównych zadań postawionych 
Komendantowi Centrum w etacie należało: 

- kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych, 
- szkolenie specjalistyczne podchorążych (słuchaczy WSO) oraz absolwentów szkół 
wyższych – kandydatów na oficerów, 
- kształcenie żołnierzy zawodowych na kursach specjalistycznych, doskonalenia 
zawodowego, kursach językowych, 
- kształcenie ochotników w ramach służby przygotowawczej do Narodowych Sił 
Rezerwowych (NSR) na potrzeby korpusu szeregowych, 
- szkolenie rezerw osobowych zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP. 

Zgodnie z wydawanymi corocznie rozkazami DGRSZ do działalności podległych mu 
jednostek wojskowych w latach 2014-2016, do głównych zadań szkoleniowych 
Centrum należało: 
- w 2014 r.: planowanie i realizowanie procesu kształcenia, szkolenia i doskonalenia 
zawodowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP, 
- w 2015 r.: planowanie, realizowanie i optymalizowanie procesu kształcenia, 
szkolenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP,  
z uwzględnieniem wymagań, wniosków i doświadczeń wynikających z realizacji 
zadań w układzie narodowym, międzynarodowym i sojuszniczym, 
- w 2016 r.: prowadzenie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego, 
zgodnie z potrzebami rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP,  
z uwzględnieniem wymagań, wniosków oraz doświadczeń wynikających z realizacji 
zadań w układzie narodowym, międzynarodowym i sojuszniczym. 

(dowód: akta kontroli str. 718-724) 

1. Gospodarowanie nieruchomościami. 

W latach 2014–2016 CSWLąd było użytkownikiem 167 obiektów budowlanych  
o zróżnicowanym przeznaczeniu3 znajdujących się w siedmiu kompleksach 
nieruchomości wojskowych (kompleksy), spośród których cztery4 zostały 
przydzielone Centrum5, a trzy innym jednostkom wojskowym6. Wszystkie 
użytkowane przez CSWLąd obiekty budowlane zostały mu przekazane protokolarnie 
przez ich administratora (14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, dalej „14 
WOG”) oraz, w przypadku realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych, przez ich 
zarządcę (Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu, dalej „WZI”). Wszystkie 
użytkowane przez Centrum obiekty budowlane zostały protokolarnie przekazane 
bezpośrednim użytkownikom, tj. żołnierzom wyznaczonym w rozkazach dziennych 
Komendanta CSWLąd. 

Działki gruntowe wchodzące w skład przydzielonych Centrum kompleksów, zostały 
mu przekazane przez WOG asygnatą7 w okresie sierpień-wrzesień 2014 r.  

W okresie objętym kontrolą nie było przypadków nieruchomości, które po 
przekazaniu na rzecz Centrum, nie były użytkowane. 

                                                      
2 Nr Z-90 z dnia 22 marca 2016 r., Nr 160 z dnia 19 marca 2014 r. (dokumenty określające główne 
zadania Centrum, w tym: kompetencje Komendanta, jego Zastępcy oraz szefów komórek 
wewnętrznych, a także zadania tych komórek) 
3 W tym m.in.: budynki koszarowe, szkoleniowe, wielofunkcyjne, biurowo-sztabowe, ogólno-
wojskowe, terenowe, garaże, wiaty, schrony. 
4 2201 (poligonowy), 2725 (koszarowy), 8605 (koszarowy), 8606 (koszarowy). 
5 Na podstawie rozkazów Dowódcy Garnizonu Poznań: Nr Z-9 z dnia 5 października 2012 r., nr Z-2  
z dnia 10 stycznia 2013 r. oraz nr Z-2 z dnia 21 stycznia 2015 r. 
6 Kompleksy: 2783 (szkoleniowy), 8621 (magazynowy), 1291 (szkoleniowy). 
7 Zlecenia przekazania środka trwałego. 
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(dowód: akta kontroli str. 3-21, 22, 23-27, 28-32, 33-57, 58-72, 73-110, 111-113, 
114-121, 122-136) 

W wyniku przeprowadzenia oględzin 31 losowo wybranych budynków użytkowanych 
przez Centrum, stwierdzono, że w 29 przypadkach obiekty te były wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem określonym w protokołach ich przekazania przez 14 
WOG lub WZI, a stan techniczny 29 budynków nie zagrażał bezpieczeństwu 
korzystających z nich osób. 

(dowód: akta kontroli str. 417-440, 456-460) 

W latach 2014-2016 Komendant, zgodnie z obowiązującymi decyzjami Ministra 
Obrony Narodowej w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów 
rzeczowych8 zgłaszał potrzeby inwestycyjne, remontowe oraz konserwacyjno-
naprawcze Centrum dotyczące użytkowanych nieruchomości do WZI (zadania 
inwestycyjne i zadania remontowe) oraz do 14 WOG (zadania remontowe oraz 
konserwacyjno-naprawcze). Spośród 57 najważniejszych zadań zgłoszonych przez 
CSWLąd w badanym okresie jako potrzeby inwestycyjne i remontowe, 4 zostały 
zrealizowane w pełnym zakresie, 23 zrealizowano częściowo9, 7 zostało 
rozpoczętych, a 23 nie zostały do realizacji zaplanowane. 

Zadania zrealizowane dotyczyły:  

- remontu budynków nr 1, 5 i 6 w kompleksie 860510 (zadanie zrealizowane w 2014, 
2015 i 2016r.), 
- remontu budynków nr 88 i nr 65 w kompleksie 272511 (zadanie zrealizowane  
w 2015 r. w ramach Rocznego Planu Remontów Nieruchomości 14 WOG), 
- remontu budynku nr 20 w kompleksie 272512 (zadanie zrealizowane w 2016 r.) 
- budowa magistrali światłowodowej i sieci teleinformatycznej w kompleksach: 2725, 
2783 i 8605, rozbudowa jawnej i niejawnej sieci teleinformatycznej13. 

Do zadań zrealizowanych częściowo, należały m.in.: 

- remont budynku nr 26 w kompleksie 860514 (zadanie zrealizowano w ramach 
Rocznego Planu Remontów Nieruchomości 14 WOG w 2015 r.), 
- modernizacja budynku nr 32 w kompleksie 272515 (zadanie zrealizowane  
w ramach Rocznego Planu Remontów Nieruchomości 14 WOG w 2014 r.), 
- remont budynku nr 14 w kompleksie 2725 (zadanie zrealizowane jako zadanie 
remontowe w 2014, 2015 i 2016 r.). 
- remont budynków nr 2 i nr 9 w kompleksie 272516 (zadanie zrealizowano w 2014  
i 2015 r. jako zadanie remontowe), 
- remont budynku nr 3 w kompleksie 272517 (zadanie częściowo zrealizowane  
w ramach Rocznego Planu Remontów Nieruchomości 14 WOG w 2014 i 2015 r.,  
w 2016 r. rozpoczęto realizację zadania w ramach Planu Inwestycji Budowlanych), 

                                                      
8 Nr 7/MON z dnia 14 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. MON z 2008 r. nr 1 poz. 6 ze zm.), Nr 103/MON  
z dnia 31 marca 2014 r. (Dz. Urz. MON poz. 105) oraz Nr 202/MON z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. 
Urz. MON poz. 112). 
9 19 w ramach Rocznych Planów Konserwacji i Napraw, 4 w ramach Rocznych Planów Remontów 
Nieruchomości. 
10 Zły stan techniczny budynków. 
11 Niewłaściwy stan techniczny budynku. 
12 Niewłaściwy stan techniczny budynku. 
13 Zadanie inwestycyjne zrealizowane przez Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami 
Teleinformatycznymi. 
14 Niewłaściwy stan techniczny budynku. 
15 Konieczność zainstalowania stendów dla celów szkoleniowych. 
16 Niewłaściwy stan techniczny budynków. 
17 Niewłaściwy stan techniczny budynku. 
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- remont budynku nr 8 w kompleksie 2725 (zadanie częściowo zrealizowane  
w latach 2014-2015 przez WZI; część zadania zaplanowana pierwotnie do realizacji 
przez WOG na 2016 r. nie zostanie zrealizowana), 
- modernizacja budynku nr 17 w kompleksie 2725 (zadanie zrealizowane częściowo 
w ramach Rocznego Planu Konserwacji i Napraw 14 WOG, zadanie inwestycyjne 
uwzględnione w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych na lata 2016-2022), 
- remont budynku nr 9, 17, 18, 20 w kompleksie 272518, 
- remont opłotowania i bram w kompleksie 272519 (zadanie częściowo zrealizowane 
w ramach Rocznego Planu Konserwacji i Napraw 14 WOG w 2014 i 2015 r., 
uwzględnione w Korekcie Wstępnego Planu Inwestycji Budowlanych w latach 2017-
2022), 
- remont budynku nr 19 w kompleksie 272520 (zadanie zrealizowane w 2013  
i w 2014 r. oraz uwzględnione w Planie Inwestycji Budowlanych na lata 2015-2022), 

Zadania, których realizacja została rozpoczęta dotyczyły m.in.: 

- przebudowy ogrodzenia oraz dostosowanie systemu ochrony w kompleksach 8605 
oraz 8606 do wymaganych przepisów21 (zadanie ujęte w Planie Inwestycji 
Budowlanych na lata 2015-2022),  
- doposażenia obiektów I kategorii chronienia w telewizję przemysłową oraz  
w zewnętrzne urządzenia systemu alarmowego w PST w kompleksie 860622, 
(rozpoczęto realizację w ramach Planu Inwestycji Budowlanych na lata 2015-2022), 
- remontu budynku nr 10 w kompleksie 272523 (zadanie ujęte w Planie Inwestycji 
Budowlanych na lata 2014-2022). 
(dowód: akta kontroli str. 137-207, 208-213, 214-233, 234-235, 236-244, 245-261, 
262-286, 287-289, 290-291, 292-296, 297-300, 301-303, 304-308, 309-337, 338-
351, 352-354, 355-382, 383-407, 408-414) 

Do najistotniejszych zadań inwestycyjno-remontowych zgłaszanych przez Centrum 
jako potrzeby na lata: 2014, 2015 i 2016, których realizacja w badanym okresie nie 
rozpoczęła się, należały m.in.: 

- budowa bloku szkolenia w oparciu o Strzelnicę Szkolną Czołgów, BWP  
i Transporterów Opancerzonych w kompleksie 220124 (zadanie ujęte w Korekcie do 
Wstępnego Projektu Planu Inwestycji Budowlanych na lata 2017-2022) 
- modernizacja osi do prowadzenia ognia z granatnika ppanc. Bojowej Strzelnicy 
Piechoty w kompleksie 220125 (potrzeby zgłaszane na: 2014, 2015 i 2016 rok), 
- modernizacja obozowiska „Olszynka” poprzez utworzenie obozowiska 
kontenerowego26,  
- przebudowa Ośrodka do nauki pokonywania i rozpoznawania przeszkody wodnej 
w kompleksie 220127,  

                                                      
18 Niewłaściwy stan techniczny budynku. 
19 Konieczność dostosowania do „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”. 
20 Niewłaściwy stan techniczny budynku. 
21 Zarządzenie Nr 57/MON z dnia 16 grudnia 2011 r. „Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej  
w resorcie obrony narodowej” (Dz. Urz. MON z 2011 r., Nr 25, poz. 402), Zarządzenie nr 57/MON  
z dnia 16 grudnia 2011 r. „Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych” (Sygn. OIN 5/2011), Normy 
obronne zatwierdzone Decyzją Nr 169/MON z dnia 10 maja 2010 r. (Dz. Urz. MON, poz. 110). 
22 Konieczność dostosowania obiektów do wymogów „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”.  
23 Niewłaściwy stan techniczny budynku. 
24 Brak budynku umożliwiającego pogrupowanie w bloki tematyczne urządzeń szkolno-treningowych 
oraz zamontowanie symulatora dla załogi KTO w wersji plutonowej utrudnia w znacznym stopniu 
efektywne planowanie szkolenia. Niewielka liczba urządzeń szkolno-treningowych utrudnia realizację 
zadań szkoleniowych. 
25 Brak możliwości realizacji strzelania szkolnego nr 2 i strzelania bojowego B1 z granatnika ppanc. 
uwzględnionych w programie strzelań z broni strzeleckiej (Szkol. 857/2012). 
26 Ograniczenie możliwości zakwaterowania podmiotów realizujących szkolenie na terenie poligonu 
Biedrusko.  
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- modernizacja Strzelnicy pistoletowej 50 m docelowo krytej28 - w przypadku 
niewybudowania Strzelnicy Sytuacyjnej, 
- budowa Strzelnicy Sytuacyjnej w kompleksie 272529, 
- modernizacja dróg dla pojazdów gąsienicowych w kompleksie 220130,  
- budowa zespołu obiektów sportowych w kompleksie 860531, 
- rozbudowa pasa ćwiczeń taktycznych w kompleksie 220132,  
- budowa Ośrodka Zurbanizowanego wraz z Ośrodkiem Działań Pokojowych  
i Stabilizacyjnych w kompleksie 220133, 
- adaptacja Stanowiska Dowodzenia Sił Powietrznych dla potrzeb Cyklu 
Rozpoznania i S.A.R.E.34, 
- budowa Ośrodka Szkolenia z obrony przeciwchemicznej35. 

(dowód: akta kontroli str. 137-193) 

W okresie objętym kontrolą, poza zgłoszeniami potrzeb inwestycyjno-remontowych 
oraz konserwacyjno-naprawczych Komendant podejmował dodatkowe działania 
mające na celu poprawę stanu użytkowanych przez CSWLąd nieruchomości oraz 
wykorzystywanego sprzętu. Działania te dotyczyły m.in. konieczności budowy hali 
sportowej w kompleksie 8605 w Biedrusku (2015 r.)36 oraz zwiększenia nakładów na 
realizację w 2015 r. zadań remontowych o wartości kosztorysowej do 2 mln zł37.  

(dowód: akta kontroli str. 234-235, 301-302) 

Odnosząc się do zagadnienia potrzeb CSWLąd, których brak lub opóźnienie  
w realizacji negatywnie wpływały na wykonywanie przez Centrum powierzonych mu 
zadań szkoleniowych, Komendant wymienił: 

- niewykonanie toru do nauki prowadzenia kołowych transporterów opancerzonych, 
- opóźnienie w realizacji przebudowy strzelnicy szkolnej czołgów, BWP  
i transporterów opancerzonych, 
- niewykonanie modernizacji osi do prowadzenia strzelań z granatnika 
przeciwpancernego celem spełnienia wymogów zawartych w programie strzelań  
z broni strzeleckiej38, 
- opóźnienie w realizacji budowy bloku szkolenia w oparciu o strzelnicę szkolną 
wozów bojowych, 
- niezrealizowanie w 2016 r. przez 14 WOG remontu budynku koszarowego nr 8  
w kompleksie 2725 (bezpośredni negatywny wpływ na tok szkolenia) 
- brak modernizacji budynku nr 22 w kompleksie 2725 (negatywny wpływ na 
prowadzenie szkolenia). 

(dowód: akta kontroli str. 731-732) 

                                                                                                                                       
27 Elementy programów szkolenia z taktyki i rozpoznania specjalności szkolonych w Centrum. 
28 Programy szkolenia walki bronią BLOS. 
29 Wybudowanie strzelnicy sytuacyjnej umożliwi realizację szkolenia w zakresie programów BLOS. 
30 Poprawa bezpieczeństwa ruchu i możliwości przemieszczania się pojazdów pomiędzy obiektami 
bazy poligonowej.  
31 Ograniczone możliwości realizowania wszystkich tematów programów szkolenia fizycznego 
zwłaszcza w okresie zimowym (brak hali sportowej i pływalni). 
32 Brak możliwości wariantowania pola tarczowego oraz prowadzenia ognia do celów ruchomych 
ogranicza możliwości wykorzystania obiektu.  
33 Brak ośrodka zurbanizowanego uniemożliwia realizowanie zajęć dotyczących różnych zakresów 
szkolenia dotyczących prowadzenia działań w terenie zurbanizowanym. 
34 Adaptacja obiektu umożliwi prowadzenie szkolenia z zakresu Cyklu Rozpoznania i S.A.R.E. 
35 Umożliwienie prowadzenia szkolenia z zakresu obrony przeciwchemicznej. 
36 Pismo nr 7095 z dnia 18 listopada 2015 r. do Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego P8 Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego (brak realizacji zadania). 
37 Pismo nr 4627/14 z dnia 5 września 2014 r. do Szefa Logistyki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 
(nieuwzględnienie potrzeb we wnioskowanym zakresie). 
38 Strzelanie szkolne nr 2 oraz strzelanie bojowe nr 1. 
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Odnośnie sposobu realizacji zadań w zakresie strzelań z granatnika ppanc., które  
z powodu nieprzystosowania osi strzeleckiej nie mogły być prowadzone na terenie 
kompleksu użytkowanego przez Centrum, Komendant podał, że podjął decyzje o ich 
realizowaniu w formie zgrupowań poligonowych organizowanych w innych 
ośrodkach szkolenia poligonowego. 

(dowód: akta kontroli str. 732) 

W okresie objętym kontrolą na terenie kompleksu 2725 Centrum użytkowało m.in. 
obiekty budowlane wchodzące w skład Strzelnicy Tunelowej o długości osi 
strzeleckich wynoszących 100 metrów. Z dokumentacji dotyczącej jej wykorzystania 
wynika, że poziom intensywności użytkowania Strzelnicy Tunelowej w badanym 
okresie był bardzo wysoki i wynosił w latach: 2014, 2015, 2016, odpowiednio: 
14.987, 16.374 oraz 10.322 szkolonych. 

(dowód: akta kontroli str. 12, 446-455, 462) 

W sporządzanych corocznie atestach dotyczących spełniania warunków 
bezpieczeństwa przez ww. strzelnicę39, powołana przez Komendanta komisja 
dopuszczała strzelnicę do eksploatacji, wskazując że spełnia ona warunki 
bezpieczeństwa określone w: „Instrukcji działalności Ośrodka Szkolenia CSWL”, 
„Ramowej instrukcji o eksploatacji i konserwacji garnizonowych strzelnic szkolnych” 
(sygn. Kwat. Bud. 111/90) oraz „Instrukcji działalności Ośrodków Szkolenia 
Poligonowego” (syg. Szkol. 763/95). Spośród tych dokumentów, jedynym 
zawierającym postanowienia co do warunków technicznych strzelnicy garnizonowej, 
jest ww. „Ramowa instrukcja…” z 1990 r., której przepisy odnoszą się wyłącznie do 
strzelnic otwartych. 

(dowód: akta kontroli str. 488, 497, 498-510) 

Z treści protokołu40 okresowej pięcioletniej kontroli stanu sprawności technicznej  
i wartości użytkowej należącego do Strzelnicy Tunelowej budynku nr 97 oraz 
protokołów z przeglądu rocznego tego obiektu sporządzonych w 2014 i 2015 r.41 
wynika m.in., że stan fundamentów i ścian nośnych obiektu jest niezadawalający  
i wymaga sporządzenia odpowiedniej ekspertyzy oraz przeprowadzenia prac 
remontowych polegających na wzmocnieniu fundamentów i ścian bocznych.  
W protokole z oceny bezpieczeństwa, zużycia funkcjonalnego i potrzeb 
remontowych Strzelnicy Tunelowej z dnia 26 listopada 2013 r. stwierdzono m.in. że 
obiekt ten nie spełnia współczesnych standardów użytkowych i technologicznych  
i kwalifikuje się do przebudowy oraz przystosowania do współczesnych standardów 
użytkowo-technologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 463-465, 466-487) 

Odnośnie, warunków technicznych wykorzystywanej przez Centrum Strzelnicy 
Tunelowej, Komendant podał, że powinna ona docelowo spełniać wszystkie 
wymagania, jakie zostały określone w aktualnie obowiązujących Wytycznych 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2016  
w sprawie projektowania strzelnic krytych. Komendant wyjaśnił także, iż w celu 
uzyskania przez strzelnicę pożądanego standardu technicznego CSWL 
podejmowało działania polegające na: 

- ujednoliceniu stanowisk ogniowych w celu uzyskania jednolitej wysokości dla 
wylotu przewodu lufy i wykonaniu punktu amunicyjnego spełniającego obowiązujące 
normy, 

                                                      
39 Aneksy do pierwotnego atestu. 
40 Nr 097/2725/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.  
41 Protokoły sporządzone na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.) 
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- opracowaniu w 2012 r. minimalnych wymagań wojskowych organizacyjno-
użytkowych w celu przygotowania inwestycji w zakresie dostosowania Strzelnicy do 
obowiązujących wytycznych projektowania strzelnic krytych42, 
- przeprowadzenie remontu zabezpieczeń strzelnicy ze szczególnym 
uwzględnieniem kulochwytu głównego, 
- zgłoszeniu w 2014 r. i w 2016 r. potrzeby inwestycyjnej Centrum na 2018 rok  
w zakresie modernizacji obiektu Strzelnicy Tunelowej z uwzględnieniem wymogów 
wynikających z obowiązujących wytycznych projektowych dla strzelnic krytych. 

(dowód: akta kontroli str. 728-731) 

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

1. W wyniku przeprowadzonych oględzin 31 wybranych losowo budynków 
użytkowanych przez CSWLąd, stwierdzono dwa przypadki użytkowania 
niezgodnego z przeznaczeniem określonym w protokołach przekazania tych 
obiektów przez 14. WOG: 

- budynek w kompleksie warsztatowo-remontowym był użytkowany przez CSWLąd 
jako magazyn broni, tj. w sposób odmienny od przeznaczenia określonego przez 
zarządcę obiektu (WZI) oraz administratora (14 WOG) w treści „Protokołu 
Komisyjnego Odbioru Końcowego Przekazania i Przyjęcia Inwestycji do Eksploatacji 
/ Użytkowania z dnia 14.10.2014 r.”, tj. dokumentu określającego przeznaczenie 
budynku jako „magazyn amunicji”, 

- budynek w kompleksie 2201 (Biedrusko) był użytkowany przez CSWLąd jako 
magazyn urządzeń szkolnych, tj. w sposób odmienny od przeznaczenia określonego 
przez administratora obiektu (14 WOG) w Protokole Zdawczo-Odbiorczym 14. WOG 
z dnia 19 października 2012 r., tj. w dokumencie określającym przeznaczenie 
budynku jako „garaż”. 

(dowód: akta kontroli str. 419-424, 425-436) 

NIK nie kwestionuje celowości aktualnego sposobu użytkowania ww. obiektów 
natomiast wskazuje na konieczność formalnego usankcjonowania aktualnego ich 
sposobu użytkowania. 

Obowiązek użytkowania obiektu budowlanego przez jednostkę wojskową zgodnie  
z przeznaczeniem, wynika z treści załącznika do ww. Decyzji Nr 38 /Log./P4 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia  
w resorcie obrony narodowej „Podziału kompetencji…” 

Komendant , w trakcie kontroli NIK, pismem z dnia 2 września 2016 r. zwrócił się do 
Szefa WZI o formalne usankcjonowanie aktualnego sposobu użytkowania ww. 
budynków.  

(dowód: akta kontroli str. 444-445) 

Odnośnie przyczyn użytkowania ww. budynków w sposób odmienny od określonego 
przez ich administratora, Komendant podał m.in., że: 

 w odniesieniu do pierwszego z ww. budynków: 
- pomieszczenia w budynku są użytkowane przez pododdziały CSWLąd jako 
pododdziałowe magazyny broni, depozyty uzbrojenia pokładowego, amunicji 
i środków bojowych; 

- budynek ten znajduje się w kompleksie warsztatowo – remontowym, w którym 
zorganizowany jest Park Sprzętu Technicznego. W garażach na terenie PST 
przechowywany jest sprzęt bojowy, na wyposażeniu którego jest broń pokładowa. 
Zgodnie z przepisami, broń pokładowa po zajęciach szkoleniowych musi być 

                                                      
42 Inwestycja nie doszła do skutku z powodu nieuwzględnienia zadania w Planie Inwestycji 
Budowlanych. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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deponowana w pododdziałowych magazynach uzbrojenia. Budynek ten jest 
dogodnie usytuowany i zabezpieczony fizycznie pod względem ochrony,  
w kompleksie jest to jedyny budynek odpowiadający potrzebom pododdziałów 
CSWLąd; 

- budynek posiada zabezpieczenia techniczne spełniające wymogi Instrukcji 
o ochronie obiektów wojskowych pod kątem przechowywania broni, ponadto jest  
w wydzielonej w kompleksie zamkniętej strefie chronienia; 

- 14 WOG w swoich zasobach na terenie przedmiotowego kompleksu posiada tylko 
jeden budynek o funkcji magazyn broni, ale użytkuje go na swoje potrzeby jako 
oddziałowy magazyn uzbrojenia;  

- 14 WOG w budynku „magazynu amunicji” na wniosek CSWLąd, w ramach robót 
konserwacyjnych dostosował do wymogów instrukcyjnych (Instrukcja o ochronie 
obiektów wojskowych) drzwi wewnętrzne do pomieszczeń stanowiących 
pododdziałowe magazyny broni;  

 w odniesieniu do drugiego z ww. budynków: 

- budynek gabarytowo oraz pod względem technicznym nie spełnia wymogów dla 
garażowania obecnie eksploatowanych przez CSWLąd pojazdów mechanicznych; 
- znajduje się na terenie obiektu szkoleniowego „Tor do nauki jazdy”,  
w perspektywie nie będzie użytkowany jako garaż; 
- obecnie częściowo wykorzystywany jest do przechowywania i przetrzymywania 
(zabezpieczenia przed kradzieżą) urządzeń technicznych – elementów wyposażenia 
szkoleniowego obiektu oraz sprzętu wojskowego infrastruktury wynikającego  
z należności dla Ośrodka Szkolenia CSWLąd, potrzebnego do utrzymania i robót 
konserwacyjno – porządkowych w obiekcie szkoleniowym, 
- na terenie obiektu szkoleniowego „Tor do nauki jazdy” brak jest innego budynku, 
a zwłaszcza budynku o funkcji „inny magazyn ogólnego przeznaczenia”, który 
zabezpieczałby obecne potrzeby magazynowe Ośrodka Szkolenia CSWLąd. 

(dowód: akta kontroli str. 726-727, 728) 

2. W wyniku przeprowadzonych oględzin 31 wybranych losowo budynków 
użytkowanych przez CSWLąd, stwierdzono trzy przypadki stanu technicznego 
budynków, zagrażającego bezpieczeństwu osób użytkujących te obiekty: 

- stan parkietu hali sportowej w budynku nr 24 w kompleksie 2783, w części, 
zajmowanej przez siłownię, jest niedostateczny, a wystające z parkietu gwoździe 
stwarzają zagrożenie zdrowia przebywających w hali osób, 

- część płytek posadzki na balkonie II piętra budynku nr 401 w kompleksie 2201 były 
nieprzymocowane do podłoża i w związku z tym, mogły stanowić zagrożenie dla 
osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie budynku; na dolnej powierzchni 
ww. balkonu stwierdzono także ubytki tynku i odsłonięte zbrojenie (opadający tynk 
mógł także stanowić zagrożenie dla osób przebywających na balkonie na I piętrze 
budynku). 

- na rubieży 50 metrów głównego budynku Strzelnicy Tunelowej (budynek nr 97  
w kompleksie 2725) krawędzie wewnętrznych przejść technicznych pomiędzy 
tunelami od strony linii otwarcia ognia nie były w pełni zabezpieczone przed 
powstaniem rykoszetowania przymocowanymi do ścian drewnianymi belkami. Belki, 
które powinny całkowicie zabezpieczać krawędzie przejść technicznych od strony 
linii otwarcia ognia, były zbyt wąskie i nie osłaniały całej powierzchni narażonej na 
uderzenia wystrzeliwanych pocisków; w tunelu, w którym znajdują się stanowiska 
strzelań nr 1, nr 2 i nr 3 na rubieży 50 m, umieszczona na stropie metalowa 
przesłona, od strony linii otwarcia ognia była częściowo pozbawiona drewnianej 
osłony, co nie zapewniało zabezpieczenia przed rykoszetowaniem wystrzelonych 
pocisków. 
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(dowód: akta kontroli str. 419-424, 425-436, 456-460) 

Obowiązek użytkowania obiektu budowlanego przez jednostkę wojskową zgodnie  
z przeznaczeniem i w wymaganym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad 
ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny pracy i służby, przeciwpożarowych 
oraz innych zasad określonych w odrębnych przepisach, a także obowiązek 
zgłaszania przez jednostkę do WOG potrzeb remontowo-konserwacyjnych  
i egzekwowanie usuwania usterek przez WOG wynika z treści załącznika do ww. 
Decyzji Nr 38 /Log./P4 Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2015 r.  
w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej „Podziału kompetencji 
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej realizującymi 
zadania w zakresie logistycznego podsystemu infrastruktury”. 

W okresie objętym kontrolą Komendant zgłaszał do 14 WOG konieczność poddania 
ww. budynków pracom remontowo-konserwacyjnym, jednak zadania te do czasu 
kontroli NIK nie zostały przez WOG zrealizowane w zakresie wystarczającym dla 
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji. Komendant pismem nr 615/16 z dnia 7 
września 2016 r. ponownie zwrócił się do Komendanta 14 WOG o pilne dokonanie 
napraw i robót konserwacyjnych w odniesieniu do ww. budynków nr 24 i 401.  

(dowód: akta kontroli str. 137- 193, 390, 400, 441-443) 

Stwierdzone usterki zabezpieczeń antyrykoszetowych Strzelnicy Tunelowej 
wynikające z jej intensywnego użytkowania zostały wyeliminowane w toku kontroli 
NIK.  

(dowód: akta kontroli str. 461) 

NIK zwraca uwagę, że, według stanu na dzień zakończenia kontroli, obowiązujące 
regulacje prawne dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
strzelnice wojskowe43, nie obejmowały wykorzystywanej przez Centrum Strzelnicy 
Tunelowej. Wpływ na ten stan rzeczy ma zarówno rok wybudowania obiektu 
(1993 r.), jego typ oraz fakt niepoddania go przebudowie i rozbudowie. Brak 
jednoznacznych przepisów określających warunki techniczne, a co za tym idzie 
także warunki bezpieczeństwa, jakim powinna odpowiadać Strzelnica Tunelowa 
CSWLąd, zdaniem NIK, nie sprzyja zapewnieniu tego typu obiektowi właściwego 
poziomu bezpieczeństwa użytkowego.  

NIK pozytywnie ocenia zgłoszenie przez Komendanta, pismem CSWLąd nr 6701/16 
z dnia 29 września 2016 r., potrzeby inwestycyjnej w zakresie modernizacji 
Strzelnicy Tunelowej (docelowo krytej i z możliwością wykonywania strzelań 
sytuacyjnych) z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych Ministra Obrony 
Narodowej. 

(dowód: akta kontroli str. 730) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

                                                      
43 Zarządzenie Głównego Kwatermistrza Wojska Polskiego z dnia 25 lipca 1990 r. w sprawie 
wprowadzenia „Ramowej instrukcji o eksploatacji i konserwacji garnizonowych strzelnic szkolnych” 
(niepublikowane), rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, 
służące obronności Państwa oraz ich usytuowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 103 poz. 477 ze zm.), 
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 132 poz. 1479 ze zm.), Decyzja nr 38 Podsekretarza Stanu w MON z dnia 10 marca 
2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych projektowania strzelnic krytych 
(niepublikowana). 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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2. Ukompletowanie stanu osobowego i wyposażenia Centrum, 
gospodarowanie mieniem ruchomym oraz sprawność 
użytkowanych pojazdów 

W 2014 r.44 liczba żołnierzy będących w faktycznej dyspozycji Komendanta (bez 
żołnierzy NSR45) stanowiła 92,6% stanu etatowego i limitu stanu ewidencyjnego46. 
W 2015 i w 2016 r.47 stan ewidencyjny żołnierzy bez żołnierzy NSR kształtował się 
na poziomie odpowiednio: 91% i 91% stanu etatowego oraz 98% i 99% limitu 
ewidencyjnego, natomiast z żołnierzami NSR wynosił zarówno w 2015 jak  
i w 2016 r. 92% i 93% stanu etatowego oraz 99% i 100% limitu stanu 
ewidencyjnego. Według stanu na dzień 1 września 2016 r., liczba żołnierzy 
będących w dyspozycji Komendanta bez żołnierzy NSR stanowiła 90% stanu 
etatowego i 97% limitu stanu ewidencyjnego, natomiast wliczając żołnierzy NSR: 
91% stanu etatowego i 99% limitu stanu ewidencyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 566) 

Odnośnie przywołanego poziomu ukompletowania żołnierzy, Komendant podał, że 
utrzymywanie w latach 2014-2016 wskaźnika ukompletowania żołnierzy poniżej 
poziomu wynikającego z etatu oraz poniżej poziomu określonego w limicie stanu 
ewidencyjnego wynika z szeregu wzajemnie się uzupełniających uwarunkowań 
mających istotny wpływ na realne możliwości uzupełnienia tych stanowisk (limit 
stanu ewidencyjnego jest traktowany jako cel odpowiednio kreowanej polityki 
personalnej). Komendant podkreślił, że CSWLąd kilkakrotnie sygnalizowało 
konieczność udzielenia wsparcia w zakresie ukompletowania systematycznie 
obniżającego się poziomu obsady stanowisk dydaktycznych oraz powoływania do 
zawodowej służby wojskowej48, a przesyłane do Dowództwa Generalnego RSZ 
prośby o udzielenie wsparcia w zakresie ukompletowania każdorazowo 
poprzedzane były szczegółową analizą obciążeń szkoleniowych z uwzględnieniem 
liczby i specyfiki realizowanych zadań. W ocenie Komendanta jednym ze sposobów 
wzmocnienia potencjału dydaktycznego Centrum jest pozyskiwanie kadry  
o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w drodze przeniesienia z innych 
jednostek wojskowych, co ambitnym i perspektywicznym podoficerom daje 
możliwość służby i rozwoju zawodowego w jednostce o ugruntowanej pozycji.  

(dowód: akta kontroli str. 732-733) 

W okresie objętym kontrolą stan ukompletowania wykorzystywanych przez CSWLąd 
pojazdów należących do sprzętu zasadniczego, w relacji do stanu wynikającego z 
etatu, w przypadku typów pojazdów objętych kontrolą, wynosił 100% za wyjątkiem 
opancerzonych samochodów rozpoznawczych, w latach 2015–2016 stan 
ukompletowania wynosił 100%, natomiast w 2014 r. średnio 87%.  

(dowód: akta kontroli str. 565, 568-594) 

W okresie objętym kontrolą poziom ukompletowania sprzętu i pojazdów służby 
żywnościowej CSWL wynosił 100%. 

(dowód: akta kontroli str. 565a) 

Odnośnie przyczyn nieosiągnięcia przez Centrum w 2014 r. pełnego stanu 
ukompletowania w opancerzone samochody rozpoznawcze, Komendant podał, że: 

                                                      
44 Stan sprawozdawczy na dzień 1 kwietnia 2014 r. 
45 W 2014 r. na stanie ewidencyjnym Centrum nie było żołnierzy NSR. 
46 Ustalana przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych faktyczna dopuszczalna liczba 
żołnierzy w poszczególnych korpusach osobowych. 
47 Według stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. oraz 1 stycznia 2016 r.  
48

 Pismo nr 2636/15 z 5 maja 2015 r., pismo nr 3446/15 z 10 czerwca 2015 r., pismo nr 6579/15 z 30 
października 2015 r., pismo nr 19/16 z 4 stycznia 2016 r., pismo nr 2847/16 z 15.04.2016 r. ostatnio: 
w odpowiedzi na pismo nr 45275/DG/2/16 Szefa Sztabu Dowództwa Generalnego RSZ z dnia 22 
lipca 2016 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W roku 2014 czasowe nieosiągnięcie stanu pełnego ukompletowania  
w opancerzone pojazdy uwarunkowane było stanem technicznym sprzętu 
wyznaczonego do przekazania dla Centrum ze składu. 

W dniu 28 sierpnia 2013r. pismem 4574/13 zostało złożone do 14 WOG 
zapotrzebowanie na dokompletowanie Centrum o brakujące samochody. W 
odpowiedzi 3 RBLog49 poleceniem 1072/13/cz-sam z dnia 4 grudnia 2013 wydał 
dyspozycję przyjęcia wozów ze składu (pismo 6288/13). Ze względu na stan 
techniczny oraz braki w ukompletowaniu przyjmowanego sprzętu w dniu 19 grudnia 
2013 została sporządzona notatka służbowa o nie przyjęciu samochodów pismo 
6813/13 z dnia 23 grudnia 2013 skierowane do 14 WOG oraz 823/14 z dnia 12 
lutego 2014 r. skierowane do 3RBlog. W związku z brakiem odpowiedzi o gotowości 
do ponownego przekazywania ze strony składu zostało wysłane do 3 RBLog pismo 
ponaglające nr 2343/14 z dnia 30 kwietnia 2014r. W odpowiedzi CSWLąd otrzymało 
pismo nr 8254/14 z dnia 5 maja 2014 z 3 RBLog o terminie zakończenia usuwania 
usterek na koniec maja 2014r. Pismem 3249/14 z dnia 8 lipca 2014r. została 
wysłana do 14 WOG oraz 3RBlog notatka na okoliczność ponownego nie przyjęcia 
sprzętu. Pismem 4036/14 z dnia 1 sierpnia 2014 Warsztaty Techniczne zostały 
powiadomione o skierowaniu grupy celem finalnego odbioru egzemplarzy pojazdów 
w dniach 18-22 sierpnia 2014.  

Na podstawie Rozkazu dziennego Komendanta 14 WOG Nr Z-181/14 z dnia 19 
września 2014r, brakujące pojazdy zostały przydzielone  do 25 kompanii 
zabezpieczenia szkolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 741) 

Średni wiek użytkowanych przez CSWLąd wybranych typów pojazdów należących 
do sprzętu zasadniczego50, według stanu na 29 września 2016 r. wynosił 26 lat  
i mieścił się w przedziale od 8,9 do 38,7 lat. 

(dowód: akta kontroli str. 595-605, 607) 

W ocenie Komendanta, stan sprawności wykorzystywanych przez CSWLąd 
pojazdów służby samochodowej oraz żywnościowej pozwalał na właściwą realizację 
zadań szkoleniowych Centrum. 

(dowód: akta kontroli str. 734) 

Poziom sprawności wybranych typów użytkowanych przez Centrum pojazdów,  
w relacji do stanu ewidencyjnego oraz etatowego, w latach: 2014-2016 wynosił 
średnio 84% i mieścił się w przedziale od 64% do 100% w relacji do stanu 
ewidencyjnego oraz od 69% do 100% w relacji do stanu etatowego.  

W objętych badaniem kontrolnym latach średnioroczny poziom sprawności 
opancerzonych samochodów rozpoznawczych w relacji do stanu ewidencyjnego 
wynosił średnio 71% (w latach: 2014, 2015 i 2016: odpowiednio: 64%, 81% i 69%), 
a w relacji do stanu etatowego – 69% (57%, 81%, 69%). 

(dowód: akta kontroli str. 568-594, 606) 

W okresie objętym kontrolą liczba przypadków długotrwałych (ponad 
trzymiesięcznych) okresów niesprawności w relacji do liczby użytkowanych przez 
Centrum poszczególnych typów pojazdów wynosiła od 5 na 13 użytkowanych 
pojazdów danego rodzaju do 26 na 28 użytkowanych pojazdów danego rodzaju.  

(dowód: akta kontroli str. 595-605) 

Odnośnie głównych przyczyn długotrwałego okresu przywracania sprawności ww. 
typów pojazdów, Komendant wskazał następujące uwarunkowania: 

                                                      
49 Regionalna Baza Logistyczna. 
50 Czołgów, bojowych wozów piechoty, kołowych transporterów opancerzonych, opancerzonych 
samochodów rozpoznawczych oraz pojazdów służby żywnościowej. 
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- brak centralnej długookresowej umowy z producentem jednego użytkowanych 
pojazdów na realizację pogwarancyjnych napraw jednego z systemów tego sprzętu 
(skutkiem krótkoterminowych umów zawieranych przez 4 RBLog Wrocław  
z producentem były przypadki niezrealizowania lub znaczącego opóźnienia napraw 
z uwagi na zakończenie terminu obowiązywania tych umów w trakcie realizacji 
napraw), 

- brak efektywnego systemu napraw pogwarancyjnych jednego z użytkowanych 
pojazdów (mały potencjał możliwości prowadzenia napraw pojazdu oraz 
specjalizacje zakresów tych napraw skutkują długim okresem oczekiwania na 
przyjęcie oraz naprawę sprzętu), 

- długotrwały obieg dokumentów (protokołów stanu technicznego), który w latach 
2014-2015 trwał ok. 2-3 miesięcy (aktualnie, od II połowy 2015 r., elektroniczny 
obieg dokumentów skrócił ten okres do 1 miesiąca), 

- długotrwały proces naprawy sprzętu w jednostkach remontowych sięgający 3 
miesięcy od momentu przekazania sprzętu połączony z kilkumiesięcznym 
oczekiwaniem jednostki prowadzącej naprawę na dostarczenie niezbędnych 
technicznych środków materiałowych, 

- wady systemu zaopatrywania w techniczne środki materiałowe oraz długie okresy 
oczekiwania na te środki. 

(dowód: akta kontroli str. 735-738) 

CSWL, w ramach tygodniowych odpraw technicznych realizowanych z udziałem 
przedstawicieli 14 WOG, dokonywało bieżących analiz sprawności zasadniczego 
sprzętu oraz procesu napraw realizowanych w macierzystych pododdziałach 
remontowych. Wyniki tych analiz były wykorzystywane w meldunkach tygodniowych 
i miesięcznych przesyłanych do 14 WOG i 1 RBLog, a także w pismach 
kierowanych do Zarządu Planowania Logistyki J4 Dowództwa Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych, w których poruszano kwestie potrzeby usprawniania 
systemu realizacji napraw.  

(dowód: akta kontroli str. 738) 

Odnośnie zadań żołnierzy, których stałe obowiązki związane były  
z funkcjonowaniem pojazdów długotrwale wyłączonych z eksploatacji z powodu 
niesprawności, Komendant podał, że wykonywali oni inne zadania, takie jak: udział 
w naprawie sprzętu, eksploatacja innych pojazdów przydzielonych czasowo do 
zabezpieczenia szkolenia, udział w realizacji szkoleń programowych, zastępowanie 
innych kierowców, odbywanie kursów doskonalenia zawodowego lub pełnienie służb 
dyżurnych.  

(dowód: akta kontroli str. 739) 

W przypadku dłuższej (wielomiesięcznej) niesprawności pojazdów należących do 
zasadniczego sprzętu, Centrum występowało do DGRSZ o wydzielenie pojazdów 
dla zwiększenia stopnia zabezpieczenia szkolenia. W latach 2014-2016 
przydzielano czasowo do dyspozycji CSWLąd następującą liczbę pojazdów: w 2014 
roku – 3 egz., w 2015 roku – 4 egz., w I połowie 2016 r. – 8 egz. i w II połowie 
2016 r. – 11 egz.  

(dowód: akta kontroli str. 738-739) 

W okresie objętym kontrolą CSWL realizowało sprawozdawczość w zakresie 
sprawności zasadniczego sprzętu w formie sprawozdań pisemnych oraz 
elektronicznych. Informacje o sprawności sprzętu przekazywane były w pisemnym 
sprawozdaniu operacyjnym w systemie dziennym oraz tygodniowym51 do DGRSZ 
poprzez Szefa Zmiany Dyżurnej Dyżurna Służby Operacyjnej Dowództwa 

                                                      
51 Tygodniowym od stycznia 2014 do stycznia 2015 roku. 
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Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Ponadto Sekcja Logistyki CSWLąd przesyła 
w systemie elektronicznych do 14 WOG od kwietnia 2014 r. informacje o sprawności 
w meldunku tygodniowym oraz od stycznia 2015 r. w meldunku miesięcznym. 

Zgodnie z: 

- Rozkazem nr 104 DGRSZ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie organizacji  
i funkcjonowania systemu sprawozdawczo — meldunkowego służb dyżurnych  
i dyżurnych służb operacyjnych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych 
oraz w podległych DGRSZ jednostkach wojskowych,  
- Wytycznymi Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 7 października 
2014 r. w zakresie sprawności technicznej Sprzętu Wojskowego i napraw, 
- Rozkazem Nr 52/R/DGRSZ z dnia 3 lutego 2015 r. - Dowódcy Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu 
sprawozdawczo — meldunkowego służb dyżurnych i dyżurnych służb operacyjnych 
w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w podległych Dowódcy 
Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych jednostkach wojskowych, 

w sprawozdaniach zawierających informację o sprawnościach, ujmowany był sprzęt 
etatowy i ewidencyjny nie będący sprzętem nadwyżkowym a także sprzęt będący  
w naprawach. 

(dowód: akta kontroli str. 734-735) 

W wyniku przeprowadzonych w toku kontroli NIK oględzin, użytkowanych przez 
Centrum wybranych metodą doboru przypadkowego 13 pojazdów wykazanych  
w Sprawozdaniu Operacyjnym nr 6562 z dnia 23 września 2016 r. jako sprawne, nie 
stwierdzono zewnętrznych znamion ich niesprawności.  

(dowód: akta kontroli str. 615) 

W okresie objętym kontrolą miejscem przechowywania wszystkich użytkowanych 
przez Centrum pojazdów zaliczanych do sprzętu zasadniczego, zgodnie  
z instrukcjami użytkowania, były garaże znajdujące się w dwóch kompleksach. W 
przypadku szkolenia statycznego w jednym z nich lub szkolenia poligonowego w 
drugim, pojazdy, zgodnie z instrukcją użytkowania, są przechowywane pod 
opończą.  

(dowód: akta kontroli str. 739-740) 

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

Pomimo że ustalenia kontroli nie wykazały przypadków zakłócenia realizacji przez 
Centrum zadań szkoleniowych, NIK zwraca uwagę, że występowanie okresowej 
sprawności użytkowanych przez CSWLąd niektórych typów pojazdów należących 
do zasadniczego sprzętu na poziomie poniżej 80% stanu ewidencyjnego oraz 
poniżej 70%52 stanu etatowego, świadczą o istnieniu ryzyka wystąpienia ograniczeń 
w prowadzeniu procesu szkolenia.  

NIK pozytywnie ocenia podejmowane przez Centrum działania w celu zapewnienia 
sprawności użytkowanych pojazdów, mimo występowania niezależnych okoliczności 
utrudniających osiągnięcie pożądanego stanu, takich jak zaawansowany wiek 
pojazdów, duża intensywność ich wykorzystania oraz mankamenty zewnętrznego 
systemu usprawniania sprzętu wojskowego.  

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

3. Ochrona mienia  

                                                      
52 Parametry przyjęte przez NIK dla celów niniejszej kontroli. 
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Zgodnie z pkt 291 Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych RP53 za ochronę wszystkich 
obiektów oraz całego mienia wojskowego będącego na wyposażeniu jednostki 
wojskowej (pododdziału) odpowiada dowódca jednostki wojskowej (pododdziału). 
Dowódca jednostki wojskowej określa w „Planie ochrony” sposób jej ochrony. 

W okresie objętym kontrolą w Centrum obowiązywało pięć „Planów Ochrony”. 
Zostały one opracowane, zatwierdzone przez Komendanta CSWLąd i wdrożone  
w następujących terminach: 8 października 2012 r. (obowiązujący do 6 kwietnia 
2014 r.), 7 kwietnia 2014 r. (do 15 lipca 2014 r.), 16 lipca 2014 r. (do 28 października 
2015 r.) 29 października 2015 r. (do 10 stycznia 2016 r.), 11 stycznia 2016 r. 
(obowiązujący do czasu zakończenia kontroli NIK). 

(dowód: akta kontroli str. 741-742) 

W kontrolowanym okresie ochrona fizyczna kompleksów użytkowanych przez 
Centrum była zapewniona z wykorzystaniem specjalistycznych formacji ochronnych 
(wykonawcy). Odpowiednie umowy w tej sprawie zostały zawarte pomiędzy 
Komendantem 14 WOG, a reprezentantami wykonawców. W latach 2014–2016 
obowiązywały cztery umowy (z aneksami), których przedmiotem było sprawowanie 
przez wykonawców bezpośredniej ochrony osób i mienia w czterech kompleksach 
zajmowanych przez Centrum54. 

(dowód: akta kontroli str. 634) 

Odnośnie okoliczności i przyczyn podjęcia decyzji o powierzeniu ochrony Centrum 
specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym, Komendant podał, co 
następuje: 

„Zmiana formy ochrony fizycznej z żołnierzy na SUFO spowodowana była 
profesjonalizacją armii. Ochrona fizyczna realizowana przez żołnierzy 
przyporządkowana była tylko dla obiektów I kategorii chronienia. Nadmieniam, że 
CSWLąd podczas angażowania SUFO należało do IV kategorii chronienia 
(szkolnictwo wojskowe). Na tę formę ochrony Komendant CSWLąd otrzymał zgodę 
od przełożonego (Dowódcy Wojsk Lądowych) oraz środki finansowe na ten cel.  
Z ekonomicznego punktu widzenia zabezpieczenie fizyczne kompleksów przez 
SUFO jest najtańszą formą ochrony.” 

(dowód: akta kontroli str. 742) 

Odnośnie tego, jaki wpływ na realizację zadań CSWLąd miałoby ewentualne 
powierzenie ochrony fizycznej jego kompleksów wartom wojskowym oraz ilu 
żołnierzy dziennie byłoby w takim przypadku zaangażowanych w wykonywanie 
zadań służby wartowniczej oraz jaki stanowiłoby to procent żołnierzy jednostki (przy 
niezmienionym stanie etatu), Komendant podał, co następuje: 

„Wykorzystanie pododdziałów zabezpieczenia szkolenia do ochrony obiektów 
uniemożliwi prawidłową realizację zasadniczych zadań tj. zabezpieczenia procesu 
kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP. 
Do zabezpieczenia systemu ochrony konieczne jest zaangażowanie 28 żołnierzy 
dziennie. Tak duża ilość spowodowana jest tym, że CSWLąd rozmieszczone jest  
w trzech zasadniczych kompleksach. Ponadto żołnierze pełnią służby dyżurne. (…).” 

(dowód: akta kontroli str. 743) 

                                                      
53 Decyzja nr 445 Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do 
użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON poz. 398). 
54 Nr 23/W/14 z dnia 3 marca 2014 r. (wraz z aneksami nr 1 i nr 2), Nr 24/W/14 z dnia 3 marca 

2014 r.(wraz z aneksami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4), Nr 29/W/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. (wraz  
z aneksami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4) oraz Nr 35/W2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. (wraz z aneksami nr 1 i nr 

2). 

Opis stanu 
faktycznego 
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W okresie objętym kontrolą, Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu 
przeprowadził trzykrotnie kontrole zabezpieczenia fizycznego i technicznego 
Centrum, w wyniku których stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

- nieprawidłową wysokość ogrodzenia zewnętrznego w trzech kompleksach 
(naruszenie § 36 „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” wprowadzonej 
decyzją Nr 334 Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2011 r.)55, 
- uszkodzenia elementów ogrodzenia w jednym kompleksie (naruszenie § 30 ww. 
„Instrukcji…”)56, 
- nieprawidłową konstrukcję bram i furtek w 3 kompleksach (naruszenie § 43 ww. 
„Instrukcji…”)57, 
- brak czujek magnetycznych na oknach niektórych pododdziałowych magazynów 
broni w jednym kompleksie (naruszenie § 199.1 ww. „Instrukcji…”)58, 
- przekroczenie dopuszczalnego czasu przybycia grupy interwencyjnej wykonawcy 
w związku z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony (naruszenie postanowień 
umów zawartych pomiędzy 14 WOG a SUFO)59, 
- nietrzeźwość jednego z członków grupy interwencyjnej wykonawcy przybyłej do 
CSWL w związku z pozorowanym napadem60, 
- brak przeszkolenia z obsługi broni jednego z członków grupy interwencyjnej61, 
- niewłaściwe wyposażenie jednego z pracowników wykonawcy62. 

(dowód: akta kontroli str. 704-714) 

Centrum prowadziło aktywny nadzór realizacji przez wykonawców zadań 
określonych w ww. umowach dotyczących ochrony użytkowanych przez CSWLąd 
kompleksów. Wysokość kar umownych, nałożonych w latach 2014-2016 na 
wykonawców przez 14 WOG, w związku ze stwierdzeniem przez Centrum63 
naruszenia przez nich postanowień ww. umów w sprawie ochrony CSWLąd, 
wyniosła w badanym okresie łącznie 43,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 635, 636-673) 

W celu zapewnienia właściwej ochrony CSWLąd Komendant podejmował działania 
polegające m.in. na corocznym64 zgłaszaniu potrzeb inwestycyjnych (WZI), 
remontowych (WZI, 14 WOG) oraz konserwacyjno-naprawczych (14 WOG)  
w zakresie dostosowania systemu ochrony trzech kompleksów do wymogów ww. 
„Instrukcji…”. Potrzeby Centrum w ww. zakresie zostały ujęte w „Planie Inwestycji 
Budowlanych na lata 2017-2022”. 

(dowód: akta kontroli str. 704-714) 

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

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

 

 

                                                      
55 Kontrole w 2014, 2015 i 2016 r. 
56 Kontrole w 2014, 2015 i 2016 r. 
57 Kontrole w 2014, 2015 i 2016 r. 
58 Kontrole w 2014, 2015 i 2016 r. 
59 Kontrole w 2015 i 2016 r.  
60 Kontrola w 2014 r. 
61 Kontrola w 2015 r. 
62 Kontrola w 2016 r.  
63 28 przypadków w latach 2014-2016. 
64 2014, 2015 i 2016 rok. 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy 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 NIK Delegatury w Poznaniu. 

W związku z podjęciem przez Komendanta działań w celu wyeliminowania 
stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości, NIK odstępuje od formułowania 
wniosków pokontrolnych, podkreślając jednakże istotność sformułowanych uwag.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag oraz o podjętych w związku z tym 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. 
 

Poznań, dnia 28 października 2016 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

  

Kontroler: Dyrektor 

z up. Grzegorz Malesiński 
wicedyrektor 

 

Maciej Sterczała 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 
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