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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 Przemysław Grad, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/86/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada,              
ul. Bukowska 34, 61-716 Poznań (dalej: „SWPL” lub „Szkoła”) 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

st. chor. sztab. Paweł Urbański, Komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych1 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych  

w zakresie zarządzania przekazanym zasobem nieruchomości wojskowych i 

wyposażeniem umożliwiały pełną realizację zadań wyznaczonych tej jednostce 

wojskowej na czas P. 

Nieruchomości wojskowe wykorzystywane przez SPWL służyły wyłącznie realizacji 

zadań należących do zakresu jej działania. SPWL korzystała  z nieruchomości na 

podstawie protokolarnego ich przyjęcia w użytkowanie od 14. Wojskowego Oddziału 

Gospodarczego w Poznaniu („administratora lub 14. WOG”). Nieruchomości 

użytkowano zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zadbano o właściwy stan 

techniczny obiektów (m.in. poprzez zgłaszanie do administratora uszkodzeń i 

usterek w użytkowanym obiekcie i egzekwowanie ich usuwania). Obiekty te nie 

stwarzały zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, a nieruchomości czasowo 

niewykorzystywane przez jednostkę wojskową były przez nią odpowiednio 

zabezpieczone. Corocznie Szkoła opracowywała i zgłaszała do administratora 

potrzeby remontowo-konserwacyjne w użytkowanych nieruchomościach.  

SPWL nie dysponowała bezpośrednio środkami transportowymi i sprzętowymi 

służby samochodowo-czołgowej, które były konieczne do realizacji nałożonych na 

nią zadań. Zapewnienie środków transportowo - sprzętowych należało do Centrum 

Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu („CSWL”). Wymagało to od odpowiednich 

służb Szkoły stałego monitorowania i aktualizowania harmonogramów szkoleń. 

Jednostkowe trudności w terminowym realizacji tego obowiązku przez CSWL nie 

miały zasadniczego wpływu na przebieg procesów szkoleniowych SPWL.  

                                                      
1 W okresie 23 maja 2011 r. – 31 lipca 2015 r. obowiązki Komendanta SPWL  pełnił  st. chor. sztab. Marek Kajko a od 
1 sierpnia 2015 r. Komendantem SPWL jest st. chor. sztab. Paweł Urbański. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 

 oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Gospodarowanie nieruchomościami.  

W latach 2014 – 2016 SPWL, w celu realizacji wyznaczonych zadań na czas P, 

użytkowała nieruchomości (budynki, poszczególne w nich pomieszczenia lub 

kondygnacje) usytuowane w dwóch kompleksach wojskowych3 o łącznej 

powierzchni użytkowej odpowiednio 12.300 m2, 14.989 m2 i 15.811 m2.  Zakres 

korzystania z tych nieruchomości był nieznacznie zróżnicowany. SPWL użytkowało, 

w okresie objętym kontrolą w całości – jeden lub dwa budynki, częściowo - od pięciu 

do siedmiu budynków4. Było to wynikiem uaktualnianego corocznie przydziału 

poszczególnych nieruchomości na podstawie rozkazów Dowódcy Garnizonu 

Poznań w sprawie przydziału kompleksów i obiektów wojskowych w garnizonie5. 

Wszystkie nieruchomości przeznaczone do użytkowania przez SWPL przekazywane 

były jej protokolarnie6 przez 14. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu jako 

wyznaczonego administratora, stosownie do wymogów określonych 

w zarządzeniach Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu zarządzania 

nieruchomościami przeznaczonymi na zakwaterowanie Sił Zbrojnych oraz 

właściwości organów wojskowych i norm rozmieszczenia7. Po przekazaniu 

nieruchomości w użytkowanie Komendant SPWL wyznaczał dziennym rozkazem 

bezpośrednich użytkowników poszczególnych budynków i pomieszczeń. 

Przekazywania obiektów poszczególnym osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za 

ich właściwe używanie dokonywano protokolarnie. 

(dowód: akta kontroli str. 4-186) 

SPWL korzystała z przekazanego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem 

wynikającym z protokołów ich przekazania przez administratora. Na cele związane z 

funkcjonowaniem SPWL wykorzystywano faktycznie siedem (spośród ośmiu) 

nieruchomości, z czego cztery budynki koszarowe i trzy przeznaczone odpowiednio 

na cele: szkoleniowe, administracyjne i zakwaterowania (internat). Jeden z 

budynków koszarowych8 był czasowo wyłączony z eksploatacji, a pomieszczenia 

przekazane w używanie SPWL, znajdujące się w budynku przeznaczonym na cele 

administracyjne9, nie zostały, do czasu kontroli, zagospodarowane na cele związane 

z funkcjonowaniem SPWL. Kierownik Sekcji Logistyki SPWL wyjaśnił, że 

pomieszczenia te docelowo stanowić będą kancelarie sekcji personalnej i zostaną 

zagospodarowane z chwilą przeniesienia Szkoły do kompleksu nr 2725. 

Wykorzystanie pozostałych budynków koszarowych na zakwaterowanie wynosiło 

69,8% ogółu miejsc10. 

(dowód: akta kontroli str. 197-199, 215) 

Komendant SPWL zgłaszał zapotrzebowanie na nieruchomości niezbędne dla 

zapewnienia zakwaterowania oraz proponował podjęcia działań w celu 

dostosowania zasobu nieruchomości do faktycznych potrzeb. Przekazane SPWL do 

                                                      
3 Kompleks wojskowy nr 2783 (ul. Bukowska 34, Poznań) i nr 2725 (ul. Wojska Polskiego 86, Poznań) 
4 W 2014 r. – 8 nieruchomości (1 cały budynek i 7 budynków częściowo), w 2015 r. – 7 nieruchomości (2 całe budynki i 5 
budynków częściowo) a w 2016 r. – 8 nieruchomości (2 całe budynki i 6 budynków częściowo).  
5 Rozkazy Dowódcy Garnizonu Poznań : nr 2 z 25 lutego 2014 r., nr Z-2 z 21 stycznia 2015 r. oraz nr Z-3 z 4 lutego 2016 r. 
6 Protokół zdawczo-odbiorczy z 26 lutego 2014 r. wraz z aneksami nr 1/2015 z 5 marca  2015 r. i nr 1/2016 z 26 sierpnia 
2016r. 
7Zarządzenie Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z 16 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 236 ze zm.) a następnie 
zarządzenie Nr 22/MON Ministra Obrony Narodowej z 7 lipca 2016 r. (Dz. Urz. MON poz. 122) 
8 Budynek koszarowy nr 10 przy ul. Wojska Polskiego 
9 Pomieszczenia znajdujące się na I piętrze w budynku nr 88 o łącznej powierzchni użytkowej 81 m2 przy ul. Wojska Polskiego 
10 Wg stanu na 8 września 2016 r. 
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użytkowania nieruchomości zaspokajały potrzeby lokalowe tej jednostki na 

realizację wyznaczonych zadań dla SPWL na czas P. 

(dowód: akta kontroli str. 387, 391-404) 

SPWL podejmowała działania w celu dbałości o właściwy stan techniczny obiektu, 

zgłaszając do administratora uszkodzenia i usterki w użytkowanych obiektach oraz 

egzekwując ich usuwanie. Stan techniczny wszystkich budynków nie zagrażał 

zdrowiu i życiu ludzi, a nieruchomości czasowo niewykorzystywane przez jednostkę 

wojskową zostały właściwie zabezpieczone. 

 (dowód: akta kontroli str. 197-199, 405-428) 

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

Działania SPWL, w zakresie zarządzania przekazanym zasobem nieruchomości 

wojskowych, były prawidłowe gdyż przekazane budynki wykorzystywane były 

zgodnie z przeznaczeniem i podejmowane były działania w celu utrzymania ich we 

właściwym stanie technicznym. 

 

2. Gospodarowanie mieniem ruchomym i wyposażeniem 
jednostek wojskowych. 

W latach 2014 – 2016 Komendantowi SWPL postawiono11 na czas P zadania 

szkoleniowe, które polegały głównie na realizowaniu procesu kształcenia i szkolenia 

podoficerów (w ramach kursów kwalifikacyjnych) oraz kandydatów na: podoficerów 

z korpusu szeregowych zawodowych (zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP), 

podoficerów na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych i podoficerów rezerwy. 

Zobowiązany został również do prowadzenia działalności szkoleniowo-metodycznej 

kadry dowódczej i instruktorskiej w celu podniesienia i utrzymania wysokiego 

poziomu przygotowania metodycznego i merytorycznego oraz wyszkolenia 

językowego wśród dowódców kursu i grup. 

(dowód: akta kontroli str. 187-192) 

W poszczególnych latach 2014 – 2016 stan ukompletowania SPWL w odniesieniu 

do stanu osobowego (żołnierzy) na czas P wahał się od 82,5% do 90,0% stanu 

z etatu, przy medianie wynoszącej w tych latach odpowiednio 89,4%, 86,5% i 84,3% 

stanu osobowego wynikającego z etatu. Faktyczny stan ukompletowania SPWL w 

odniesieniu do stanu osobowego (żołnierzy) na czas P nie uniemożliwiał realizacji 

zadań na czas P, lecz jak wyjaśnił kierownik Sekcji Logistyki SPWL w nieznacznym 

stopniu je utrudniał. Wskazał jednakże, że w celu realizacji zadań na właściwym 

poziomie SPWL występowała kilkukrotnie, ze skutkiem pozytywnym, do 

Inspektoratu Szkolenia Sił Zbrojnych o skierowanie - w celu wsparcia procesu 

szkolenia - podoficerów z innych jednostek wojskowych. 

(dowód: akta kontroli str.  193-195, 388) 

SPWL nie dysponowała bezpośrednio, w celu realizacji zadań na nią nałożonych, 

środkami transportowymi służby samochodowo-czołgowej. Zgodnie bowiem z 

normatywami (etatem i tabelą należności) na wyposażenie SPWL przewidziano 

wyłącznie sprzęt zasadniczy sprowadzający się głównie do uzbrojenia strzeleckiego 

                                                      
11 Na podstawie Rozkazów Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych: nr Z-7 z 22 sierpnia 2013 r. do działalności 
CSWL w 2014 r., nr 107 z 28 sierpnia 2014 r. do działalności CSWL w 2015 r. oraz nr 198 z 18 grudnia 2015 r. do działalności 
CSWL w 2016 r. 
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i sprzęt do nauki strzelania. Stan ukompletowania SPWL w odniesieniu do stanu 

sprzętu zasadniczego na czas P wahał się od 103% do 105% stanu z etatu. 

Nadwyżki w ukompletowaniu SPWL odnośnie ww. sprzętu były efektem 

zgłaszanych zapotrzebowań na sprzęt ponadetatowy. Wynikało to z faktu, iż 

posiadany sprzęt przydzielony w etacie i tabeli należności nie w pełni zabezpieczał 

proces dydaktyczny stanów zmiennych żołnierzy, szkolenia żołnierzy Narodowych 

Sił Rezerwowych oraz doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych. 

Posiadane bowiem przez SPWL ponadetatowe trenażery strzeleckie, urządzenia do 

nauki celowania wykorzystywane były do procesu nauczania kierowanych na 

szkolenia żołnierzy. Corocznie Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych wyrażał 

zgodę na eksploatację przez SPWL sprzętu wojskowego ponadetatowego. 

(dowód: akta kontroli str. 429-449) 

W związku z normatywami odnośnie przydzielonego sprzętu (etatem i tabelą 

należności) Komendant SPWL nie podejmował działań w zakresie przekazania 

SPWL do bezpośredniego użytkowania środków transportu na cele szkoleniowe. 

Każdorazowo zapotrzebowanie na środki transportu zgłaszano do CSWL, które 

zabezpieczało w tym zakresie potrzeby SPWL. Brak w bezpośrednim użytkowaniu 

środków transportu nie utrudniał realizacji wyznaczonych zadań na czas P. 

Kierownik Sekcji Logistyki SPWL wyjaśnił, że biorąc pod uwagę stale rosnącą liczbę 

szkolonych oraz mnogość i zróżnicowanie realizowanych zadań szkoleniowych oraz 

przedsięwzięć zabezpieczających szkolenie, konieczne staje się planowanie coraz 

większej liczby środków transportowych do zabezpieczenia zajęć bez gwarancji ich 

otrzymania, co wpływa niewątpliwie na płynność realizowanych zadań i czasami 

utrudnia ich realizację. Problemem nie jest zatem – zdaniem ww. kierownika Sekcji 

Logistyki SPWL – brak w bezpośrednim użytkowaniu środków transportu, tylko 

pozostająca bez zmian liczba pojazdów będących w dyspozycji CSWL, wobec stale 

rosnącego zapotrzebowania. 

(dowód: akta kontroli str. 196, 389) 

Konieczność każdorazowego zgłaszania do CSWL zapotrzebowania na sprzęt 

zasadniczy w odniesieniu do środków transportu nie utrudniała realizacji zadań na 

czas P. W planie szkolenia bowiem na dany miesiąc, określano liczbę jednostek 

sprzętowych na każdy dzień zajęć (samochodów ciężarowo-szosowych, ciężarowo-

terenowych, KTO, itp.). Przydział pojazdów oraz innego sprzętu służby 

samochodowo-czołgowej odbywał się podczas tzw. tygodniowych odpraw 

sprzętowych w CSWL. Kierownik Sekcji Logistyki SPWL wyjaśnił, że w związku z 

dużą intensywnością szkolenia, SPWL przekazywano do jej dysponowania mniejszą 

liczbę pojazdów od zaplanowanej, co skutkowało koniecznością wprowadzania 

bieżących korekt w planach szkolenia oraz użycia pojazdów na tzw. „wahadło"12. 

Taki sposób przemieszczania w utrudnionych warunkach ruchu drogowego oraz w 

narzuconym harmonogramem szkoleń reżimem czasowym, wymuszał wcześniejsze 

wyjazdy na zajęcia grup szkoleniowych oraz opóźniał ich powrót, co komplikowało 

proces realizacji zadań szkoleniowych. 

Natomiast przypadki niesprawności sprzętu udostępnianego przez CSWL nie miały 

wpływu na wykonywanie zadań przez SPWL. Przypadki awarii lub niesprawności 

pojazdów zdarzały się rzadko i w takich sytuacjach CSWL odpowiedzialne za 

                                                      
12 tj. przewożenie grup szkoleniowych pomiędzy rejonem zakwaterowania, a obiektami szkoleniowymi, mniejszą liczbą 
pojazdów które pozostają niemal w ciągłym ruchu 
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eksploatację sprzętu służby samochodowo-czołgowej reagowały bez zbędnej 

zwłoki, wydzielając inny pojazd do zabezpieczenia planowanego przedsięwzięcia. 

(dowód: akta kontroli str. 196, 216-239, 389) 

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

Działania Komendanta SPWL spowodowały właściwe wykorzystanie mienia 
ruchomego i wyposażenia w celu realizacji nałożonych na Szkołę zadań. 

 

3. Ochrona mienia. 

Komendant SPWL nie odpowiadał bezpośrednio za organizację i funkcjonowanie 

systemu ochrony kompleksów wojskowych nr 2725 i 2783. Stosownie bowiem do 

§ 5 Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych13 w przypadku, gdy w kompleksie 

(obiekcie) rozmieszczonych jest kilka jednostek (komórek) organizacyjnych 

dowódca garnizonu wyznacza jednego z dowódców tych jednostek 

odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu ochrony mienia. W związku 

z powyższym za organizację i funkcjonowanie systemu ochrony kompleksu 

wojskowego nr 2725 odpowiadał Komendant CSWL, a kompleksu wojskowego 

nr 2783 Komendant 14. WOG. Zapewnienie ochrony użytkowanych obiektów 

usytuowanych w tych kompleksach wojskowych przez Komendanta SPWL 

ograniczono było do prowadzenia uzgodnień z ww. komendantami w zakresie 

ochrony mienia. 

(dowód: akta kontroli str.  389-390) 

Celem zabezpieczenia fizycznego i technicznego obiektów oraz mienia jednostek 

wojskowych rozmieszczonych w ww. kompleksach wojskowych opracowane zostały 

plany ochrony przez Komendanta CSWL (dla kompleksu wojskowego nr 2725) 

i Komendanta 14. WOG (dla kompleksu wojskowego nr 2783). Komendant SPWL 

uczestniczył w uzgodnieniach dotyczących opracowania planu ochrony dla ww. 

kompleksów wojskowych. SPWL była w posiadaniu wyciągów z planu ochrony 

przekazanych jej przez Komendanta CSWL i Komendanta 14. WOG.  

(dowód: akta kontroli str.  389-390) 

Ochrona obiektów oraz mienia jednostek wojskowych usytuowanych w ww. 

kompleksach wojskowych sprawowana była przez specjalistyczne uzbrojone 

formacje ochronne („SUFO”)14. W tym zakresie stosowne umowy na realizację usług 

ochrony zawierane były przez Komendanta 14. WOG. Jak wyjaśnił Kierownik Sekcji 

Logistyki SPWL potencjalna konieczność powierzenia ochrony obiektów wartom 

wojskowym złożonym z żołnierzy jednostki wojskowej uniemożliwiłaby prawidłową 

realizację zadań postawionych SPWL. Nie ma zatem możliwości wskazania skali 

dziennego zaangażowania żołnierzy w warty wojskowe, gdyby miały one zastąpić 

SUFO . 

(dowód: akta kontroli str.  389-390) 

NIK zwraca uwagę, że ogrodzenia kompleksów wojskowych nr 2725 i 2783 nie 

spełniały wymogów określonych w instrukcji ochrony obiektów. Potwierdzały to 

                                                      
13 OIN 5/2011 
14 Wewnętrzne służby ochrony oraz przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadający broń na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela, w rozumieniu art. 2 
pkt 7 ustawy o ochronie osób i mienia 
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przeprowadzane corocznie (w latach 2014 – 2016) przez Żandarmerię Wojskową 

kontrole w zakresie zabezpieczenia technicznego i fizycznego kompleksów 

wojskowych. Zastrzeżenia w tym zakresie odnosiły się do wysokości ogrodzenia 

kompleksów wojskowych, czy usytuowania i konstrukcji bram wjazdowych.  

(dowód: akta kontroli str. 440-446) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia działania Komendanta SPWL w celu zapewnienia 

ochrony użytkowanych obiektów i wyposażenia za prawidłowe, zważywszy na jego 

ograniczone zadania w tym zakresie.  

 

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 NIK15, 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 Poznaniu. 

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 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.  

 

 

Poznań, dnia  14   października 2016 r. 

 

 

 
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

Kontroler 

 

Przemysław Grad 

Dyrektor 
 
 

z up. Grzegorz Malesiński 
Wicedyrektor  specjalista kontroli państwowej 

  
  

  

                                                      
15 Dz. U. z 2015 r. poz.1096 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 677 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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