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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 
przeprowadzając

a kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Paweł Szczepaniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/88/2016  z dnia 29 sierpnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu, 60 – 811 Poznań, ul. Bukowska 24 
(„Wydział”). 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Ppłk Hubert Iwoła – Komendant Wydziału od dnia 1 lipca 2011 r. 
(dowód: akta kontroli str. 3 - 8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Wydział użytkował zgodnie z przeznaczeniem 
przekazane mu nieruchomości, a wyposażenie i stan użytkowanego sprzętu 
wojskowego umożliwiały realizację wyznaczonych Wydziałowi zadań. 

Powyższą ocenę uzasadnia to, że Wydział przejął protokolarnie użytkowane 
nieruchomości od administratora obiektów oraz zgłaszał do niego usterki i potrzeby 
remontowo – konserwacyjne, oraz utrzymywał we właściwym stanie technicznym 
użytkowany sprzęt wojskowy.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Gospodarowanie nieruchomościami 

1.1. Wydział jest terenową jednostką organizacyjną Żandarmerii Wojskowej 
podporządkowaną Komendantowi Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy. 
Od 1 listopada 2015 r. w strukturze organizacyjnej Wydziału funkcjonowała 
Placówka Żandarmerii Wojskowej w Powidzu. 
Wydział użytkował następujące nieruchomości położone w Poznaniu: 
- w kompleksie wojskowym K-2783: 
a) część budynku nr 7 (koszarowego), o łącznej powierzchni ogólnej 4.511 m2, 
b) budynek nr 18 (garaż), o łącznej powierzchni ogólnej 731,0 m2, 
c) budynek nr 88 (wiata garażowa), o łącznej powierzchni ogólnej 143 m2, 
- w kompleksie wojskowym K-2753: 
d) budynek nr 2 (Izba zatrzymań), o łącznej powierzchni ogólnej 933 m2, 
e) budynek nr 4 (wiata), o łącznej powierzchni ogólnej 69 m2. 
Budynki te zostały przekazane protokołem zdawczo – odbiorczym spisanym w dniu 
19 października 2012 r. pomiędzy Komendantem Wydziału a Komendantem 14 
Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu. Budynki te i pomieszczenia w 
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nich zostały przydzielone osobom funkcyjnym1 i były użytkowane zgodnie z 
przeznaczeniem na cele związane z funkcjonowaniem Wydziału.  
Placówka Żandarmerii Wojskowej w Powidzu użytkowała część budynku nr 2 
(koszarowego) położonego w kompleksie 925 w Powidzu oraz budynek nr 21 
(techniczno – eksploatacyjny). Budynki te zostały przekazane protokołami zdawczo–
odbiorczymi spisanymi w dniach 11 marca 2014 r. i 12 sierpnia 2016 r. pomiędzy 
Komendantem Placówki Żandarmerii Wojskowej w Powidzu, a Szefem Infrastruktury 
33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.  
Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu nie uczestniczył w przekazaniach tych 
obiektów, natomiast posiadał egzemplarze protokołów ich przekazania. 

(dowód: akta kontroli str. 29  - 48, 49 – 58, 60 – 63, 160 - 165) 

1.2. Wydział nie zgłaszał potrzeb dotyczących innych niż posiadane 
nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań. Do 14 Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego w Poznaniu były natomiast zgłaszane potrzeby remontowe 
dotyczące użytkowanych nieruchomości położonych w Poznaniu. I tak: 
a) w budynku koszarowym nr 7 – potrzeby dotyczące remontów pomieszczeń 

(malowania ścian, wymiany i cyklinowania podłóg, wymiany okien), a także 
malowania ogrodzenia wokół terenów Wydziału (zadanie niezrealizowane), 

b) w budynku izby zatrzymań nr 2 – potrzeby dotyczące remontów pomieszczeń 
(malowania ścian trzech cel i kancelarii, konserwacja powierzchni dachowej izby), 
a także kompleksowego remontu piwnicy (zadanie niezrealizowane), 

c) w budynku garażu nr 18 – konserwacji bram garażowych i ścian wewnętrznych, 
a także uzupełnienia braków i malowania ścian zewnętrznych (zadanie 
niezrealizowane. 

Komendant Wydziału ppłk Hubert Iwoła podał w złożonym wyjaśnieniu, że 
niezrealizowane potrzeby remontowe nie utrudniały, ani nie uniemożliwiały realizacji 
postawionych zadań Wydziału na czas „P”. 

(dowód: akta kontroli str. 51, 59, 64, 65 – 96, 118) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

W ocenie NIK, Wydział użytkował zgodnie z przeznaczeniem przekazane mu 
nieruchomości, dbając o ich właściwy stan techniczny. 
 

2. 3. Gospodarowanie mieniem ruchomym i wyposażenie 
jednostki  

2.1. Podstawowymi dokumentami określającymi zadania wydziału jest ustawa z 
dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych2, zwana dalej „ustawą” oraz „Szczegółowy zakres działania 
Wydziału” stanowiący załącznik nr 14 do zarządzenia Nr 53/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zakresów działania 
jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej3.  
Do głównych zadań Wydziału należy m.in: 
a) ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych 

oraz w miejscach publicznych,  
b) ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami 

naruszającymi te dobra,  
                                                      
1 rozkazami Komendanta Wydziału w sprawie organizacji i funkcjonowania Wydziału za poszczególne lata  
2 Dz. U. z 2016 r., poz. 96, ze zm. 
3 Dz. Urz. MON z 2011 r., Nr 23, poz. 236. 
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c) utrzymanie w Wydziale gotowości bojowej i mobilizacyjnej, 
d) utrzymanie w wysokiej sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 

 (dowód: akta kontroli str.  9 - 12) 

Jak wyjaśnił Komendant Wydziału ppłk Hubert Iwoła, Wydział realizował zadania 
Żandarmerii Wojskowej określone w ustawie i aktach wykonawczych do niej oraz 
doprecyzowywane na podstawie rozkazów, wytycznych i bieżących poleceń 
przełożonych. 

 (dowód: akta kontroli str. 118) 

2.2. W latach 2014 – 2016 (do końca sierpnia) wskaźnik ukompletowania 
Wydziału w odniesieniu do stanu osobowego w poszczególnych miesiącach 
kształtował się na następujących poziomach: w roku 2014 od 87,5% do 95 %, w 
roku 2015 i w roku 2016 (do końca sierpnia): na poziomach od 89% do 94,5%. 
W związku z wprowadzanymi zmianami do etatu, od 1 grudnia 2014 r. stan etatowy 
zwiększył się o 7 stanowisk, natomiast od 1 listopada 2015 r. w związku z 
włączeniem w skład Wydziału Placówki ŻW w Powidzu, stan etatowy wzrósł o 9 
stanowisk. 

(dowód: akta kontroli str.  121 - 123) 

Jak wyjaśnił Komendant Wydziału ppłk Hubert Iwoła, niepełne ukompletowanie w 
żołnierzy spowodowane było m.in. ubyciami związanymi z rozwojem zawodowym 
żołnierzy tzn. kierowaniem na kursy podoficerskie i oficerskie, a następnie 
wyznaczaniem na wyższe stanowiska wojskowe i na nowe stanowiska służbowe w 
innych jednostkach wojskowych na wnioski żołnierzy, a także ubyciem żołnierzy do 
rezerwy zgodnie z wypowiedzeniami stosunku zawodowej służby wojskowej. 
Ponadto, komendant Wydziału podał, że Wydział na bieżąco przesyła do organu 
nadrzędnego ankiety kwalifikacyjne kandydatów do służby w Wydziale oraz raz w 
miesiącu przesyła meldunki, w których ujmuje wakujące stanowiska z propozycją 
obsady. Na podstawie meldunku miesięcznego organ nadrzędny dokonuje 
kwalifikacji odpowiednich kandydatów. Dodatkowo raz w miesiącu Wydział 
przedstawia sprawozdanie z kształtowania się stanów ewidencyjnych żołnierzy 
zawodowych i pracowników wojska Wydziału ŻW w Poznaniu. Ponadto raz w roku 
przeprowadzana jest ocena sytuacji kadrowej Wydziału, podczas której 
szczegółowo przedstawiane są kierunki dalszego rozwoju żołnierzy oraz potrzeby 
naboru na wakujące stanowiska. W czasie prowadzonych czynności 
profilaktycznych zarówno w jednostkach wojskowych jak i w środowiskach cywilnych 
propagowana jest służba w Żandarmerii Wojskowej. 

(dowód: akta kontroli str. 153 - 154) 

Wydział posiadał środki transportu jako część zasadniczego sprzętu wojskowego 
tylko w służbie samochodowo –czołgowej.  
W latach 2014 – 2016 (do końca sierpnia) liczba posiadanego sprzętu zasadniczego 
służby samochodowo – czołgowej wahała się od 15 do 21, a wskaźnik 
ukompletowania całego Wydziału w zasadniczy sprzęt wojskowy służby 
samochodowo-czołgowej wynosił: 

a) w roku 2014 średnio 99 %, 
b) w roku 2015 średnio 94,5%, 
c) w roku 2016 (do końca sierpnia) średnio 91,5%.  

W związku z wprowadzanymi zmianami do etatu, na koniec 2014 r. stan etatowy 
pojazdów zwiększył się o trzy w stosunku do początku roku, od 1 listopada 2015 r. w 
związku z włączeniem w skład Wydziału Posterunku ŻW w Powidzu, stan etatowy 
zwiększył się także o trzy pojazdy, natomiast na koniec sierpnia 2016 r. zwiększył 
się również o trzy pojazdy.  

 (dowód: akta kontroli str. 124  - 126) 
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Przyczynami niepełnego ukompletowania w sprzęt wojskowy były min.: naturalne 
zużycie sprzętu w trakcie czasookresu użytkowania (przekroczone resursy), 
możliwości Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz środki finansowe jakimi 
dysponuje na dany rok. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej jest gestorem w 
sprawie zakupu i przydziału sprzętu służby samochodowo – czołgowej. W zakresie 
sprzętu zasadniczego raz w miesiącu wysyłane są meldunki do Oddziału ŻW w 
Bydgoszczy, gdzie jest ujmowany stan nadwyżek lub braków powyższego sprzętu. 
Oddział ŻW w Bydgoszczy przesyła zbiorcze meldunki za Wydział i Placówkę ŻW w 
Powidzu do Komendy Głównej ŻW jako gestora sprzętu.   
Komendant Wydziału podał także, że stan ukompletowania Wydziału w żołnierzy i 
sprzęt nie wpływały dotychczas na realizację zadań Wydziału na czas „P”. 

(dowód: akta kontroli str. 153 – 154, 119) 

2.3.  Wydział (w Poznaniu), dysponował (wg stanu na koniec sierpnia 2016 r.) 
łącznie 18 pojazdami służby samochodowo – czołgowej: 
a) siedmioma samochodami interwencyjnymi OPEL ViVARO z lat produkcji od 2003 

– 2008,  
b) jednym samochodem interwencyjnym WV Grafter z roku 2013, 
c)  czterema samochodami interwencyjnymi Skoda Octavia z lat produkcji 2007 – 

2008, 
d) jednym ambulansem kryminalistycznym Ford Transit z roku produkcji 2002, 
e) jednym Quadem interwencyjnym z roku produkcji 2014, 
f) dwoma motocyklami Kawasaki Z800 ABS z roku produkcji 2014, 
g) przyczepą transportową 2P6 z roku produkcji 2013, 
h) przyczepą do przewozu psów z roku produkcji 2013. 
Średnia wieku pojazdów interwencyjnych (bez Quada) i ambulansu 
kryminalistycznego wynosiła 9 lat. 
Pojazdy były przechowywane w budynku garażowym nr 18 położonym w 
kompleksie wojskowym nieopodal budynku koszarowego Wydziału w Poznaniu. 
Ponadto Placówka w Powidzu dysponowała następującymi pojazdami 
interwencyjnymi: Opel Vivaro z roku produkcji 2006, Skoda Octavia z roku produkcji 
2008, WV Crafter z roku produkcji 2014, Quad z roku produkcji 2014. 

(dowód: akta kontroli str. 113  - 114, 127 – 135, 57 - 58) 

Wydział składał meldunki w zakresie sprawności sprzętu w następujących okresach: 
a) codzienne (jako część meldunku dobowego oficera dyżurnego Wydziału do 

oficera dyżurnego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy), meldunek 
zawierał dane o liczbie sprzętu skierowanego do napraw i niesprawnego, 

b) tygodniowe (meldunek telefoniczny Komendanta Wydziału do Komendanta 
Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, o realizacji zadań i 
planowanych przedsięwzięciach, zawierający m.in. informacje o liczbie 
sprawnego i niesprawnego sprzętu), 

c) miesięczne – logistyczne, do Komendanta Wydziału do Komendanta Oddziału 
Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, za pomocą Systemu Informatycznego 
ARCUS, ujmujące niesprawność wg stanu na dzień składania meldunku, w tym 
konkretnego sprzętu z określeniem rodzaju niesprawności. 

W sprawozdaniach odnoszono się do ukompletowania i sprawności sprzętu w 
odniesieniu do stanu ewidencyjnego. 
Jak podał w złożonym wyjaśnieniu Komendant Wydziału ppłk Hubert Iwoła, usterki 
sprzętu usuwane były w trybie bieżącej działalności i nie powodowały zakłóceń ani 
trudności w realizacji zadań Wydziału. 

 (dowód: akta kontroli str.  119, 141, 151) 
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Sprawność pojazdów służby samochodowo – czołgowej na wyposażeniu całego 
Wydziału w stosunku do stanu etatowego (tabeli należności) wynosiła średnio w 
latach objętych kontrolą od 82,3% do 80%.  
Sprawność pojazdów służby samochodowo – czołgowej na wyposażeniu całego 
Wydziału w stosunku do stanu ewidencyjnego wynosiła średnio w latach objętych 
kontrolą od 87,6% do  92%.  

(dowód: akta kontroli str. 124 - 126) 

Najdłuższe, trwające powyżej 30 dni niesprawności pojazdów odnotowano w 
przypadku: trzech pojazdów interwencyjnych Opel Vivaro (jeden4 w 2014 r. od 
stycznia do końca kwietnia i w 2015 r. od połowy lipca do końca sierpnia, jeden5  w 
2015 od stycznia do początku kwietnia i jeden6 od końca lipca do czasu 
zakończenia kontroli) oraz Quada (od listopada 2015 r. do maja 2016 r. i od końca 
lipca 2016 r. do czasu zakończenia kontroli).  

(dowód: akta kontroli str. 155 - 159) 

Jak podał w złożonym wyjaśnieniu Komendant Wydziału ppłk Hubert Iwoła, 
niesprawności sprzętu trwające powyżej jednego miesiąca nie skutkowały 
otrzymywaniem innego sprzętu zamiennego. Żołnierze Wydziału posiadający/ 
użytkujący pojazdy służbowe nie są jedynie kierowcami. Nazwa stanowiska z etatu 
to Żandarm/Kierowca. W przypadku niesprawności wykonują oni szereg innych 
czynności ustawowych takich jak służba dyżurna, patrolowa (również we 
współudziale z innymi służbami np. Policją czy Strażą Miejską), konwojowa, 
asystencyjna, szkolenie programowe, obsługiwanie sprzętu czy współudział  
w czynnościach dochodzeniowo śledczych.  

(dowód: akta kontroli str. 119) 

Oględziny pojazdów znajdujących się na terenie Wydziału w Poznaniu oraz analiza 
zapisów Książki ewidencji wyjazdów i powrotów pojazdów mechanicznych Wydziału 
potwierdziła rzetelność tygodniowego meldunku Komendanta Wydziału do 
Komendanta Oddziału ŻW w Bydgoszczy z dnia 22 września 2016 r. o sprawności i 
sprzętu służby samochodowo – czołgowej. 

(dowód: akta kontroli str. 145 - 151) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

W ocenie NIK, Wydział użytkował i utrzymywał przekazane mu wyposażenie w 
stanie umożliwiającym realizację postawionych zadań.  
 

4. Ochrona mienia 

Wydział nie był głównym użytkownikiem kompleksów wojskowych, na terenie 
których użytkował budynki. Ochronę budynków znajdujących się na terenie 
kompleksu wojskowego 2783 oraz budynków na terenie kompleksu 2753, w tym 
Wydziału, zapewniał komendant 14 WOG w Poznaniu, a ochronę budynków 
znajdujących się na terenie kompleksu 925, w tym Placówki Żandarmerii Wojskowej 
w Powidzu, zapewniał dowódca 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.  

(dowód: akta kontroli str. 120) 

Oględzinom poddano ogrodzenie terenu Wydziału znajdującego się w kompleksie 
2783 przy ul. Bukowskiej 24 w Poznaniu. Ogrodzenie to jest panelowe, wykonane z 
płaskowników metalowych, o wysokości 210/216 cm.  

.(dowód: akta kontroli str. 166 – 168, 76 – 80) 

                                                      
4 UC 01197 
5 UC 00798 
6 UC 00856 
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Ogrodzenie terenu Wydziału, wbrew postanowieniom § 35 Instrukcji o ochronie 
obiektów wojskowych nie było zabezpieczone przed korozją. Komendant Wydziału 
dwukrotnie w roku 2014 bezskutecznie wnioskował do 14 WOG o zabezpieczenie  
antykorozyjne tego opłotowania. 
W ocenie NIK wskazane jest ponowne wystąpienie do szefa 14 Wojskowego 
Oddziału Gospodarczego w Poznaniu o zabezpieczenie ogrodzenia Wydziału przed 
korozją.  

.(dowód: akta kontroli str. 166 – 168) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości 

NIK odstępuje od wydania oceny cząstkowej w tym zakresie z uwagi na brak 

odpowiedzialności Komendanta Wydziału za zabezpieczenie ochrony Wydziału.  

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli odstępuje od sformułowania wniosków pokontrolnych. 

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 NIK7 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 10 października 2016 r. 
  

  

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler 

 

 

Dyrektor 

 

 

z up. Grzegorz Malesiński  

Wicedyrektor 

                 Paweł Szczepaniak  
główny specjalista kontroli państwowej 

  
  

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