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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/038 – Realizacja Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Kontrolę przeprowadził, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izby Kontroli1, 
Paweł Szczepaniak, gł. specj. k.p. upoważnienie do kontroli nr LPO/118/2018 z dnia 
13 lipca 2018 r.   

(dowód: akta kontroli str. 1 - 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60 – 844 
Poznań (dalej „KWP” lub „Komenda”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Insp. Piotr Mąka – Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu od 23 maja 2017 r. 
(dalej „Komendant” lub „Komendant Wojewódzki”). 
W okresie objętym kontrolą funkcję Komendanta od dnia 10 lutego 2016 r. do dnia 22 
maja 2017 r. pełnił nadinsp. Tomasz Trawiński. 

(dowód: akta kontroli str. 3 - 8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację w latach 2017-2018 (do końca 
I poł.) przez Komendę inwestycji, zakupów sprzętu i wyposażenia, zgodnie z 
założeniami poszczególnych przedsięwzięć  Programu modernizacji oraz przyjętymi 
planami zamówień publicznych. Modernizacja infrastruktury, sprzętu i wyposażenia 
stworzyła warunki sprzyjające realizacji ustawowych zadań Policji.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zgodność działań realizowanych przez Komendę z 
założeniami i celami Programu modernizacji 

1.1. W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r.3 o ustanowieniu 
"Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 
Ochrony Państwa w latach 2017-2020"4. Zgodnie z ustawą, Program modernizacji obejmuje 
siedem przedsięwzięć i jest realizowany m.in. przez Komendanta Głównego Policji 
i komendantów wojewódzkich Policji, przy czym Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu 
realizował sześć z nich5. Ustawa określała także podziały kwot na realizację poszczególnych 
przedsięwzięć na formacje oraz maksymalne limity wydatków budżetu państwa na realizację 
programu. 

 

                                                      
1 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm.), zwana dalej „ustawą o NIK”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3 stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna bądź ocenę opisową.  
3 Dz. U. poz. 2140 ze zm. 
4 Zwanego dalej „Programem modernizacji”, „Programem Modernizacji Policji” lub „PMP”. 
5 Inwestycje budowlane, zakupy sprzętu transportowego, zakupy sprzętu  informatyki i łączności, zakupy wyposażenia 
osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, dwa przedsięwzięcia „płacowe”. 

Ocena ogólna 

Opis stanu 
faktycznego 
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Komendant  Wojewódzki  Policji  w  Poznaniu, w odniesieniu do zadań otrzymanych 
od Komendanta Głównego Policji w zakresie przygotowania Programu modernizacji oraz ich 
realizacji, wyjaśnił że: 

 w zakresie przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych, w dniu 29 lutego 2016 roku 
do Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu wpłynęło pismo z Biura Logistyki 
Policji KGP6 w sprawie zbilansowania i zhierarchizowania potrzeb związanych 
z realizacją PMP według zaproponowanych na lata 2017 – 2020 limitów finansowych 
w wysokości 90.431.896 zł (rocznie 22.607.974 zł). Podział środków pomiędzy 
inwestycje i remonty zależał od potrzeb jednostki oraz stopnia przygotowania 
zamierzenia do realizacji7. 

W odpowiedzi przygotowano projekt 4 letniego planu inwestycyjnego dla Komendy na lata 
2017 – 20208. Według stanu na koniec I półrocza 2018 r.9 w Planie Inwestycyjnym Komendy 
do realizacji z udziałem środków PMP znajdowało się 19 zadań10 obejmujących: 
a) budowę nowych obiektów (KMP w Kaliszu, KMP w Lesznie11, KPP w Pile, KPP 

w Nowym Tomyślu, Komisariatu Policji w Dopiewie oraz w KWP w Poznaniu; 
Laboratorium Kryminalistycznego, Policyjnej Izby Dziecka, Komisariatu Wodnego 
Policji w Poznaniu), 

b) rozbudowę istniejących obiektów (KPP w Pleszewie, KPP w Kościanie, KPP 
w Gostyniu), 

c) modernizację istniejących obiektów lub ich części (Komisariatu Policji Poznań - Stare 
Miasto, KMP w Koninie, Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie oraz pięciu 
posterunków Policji12).  

 na etapie przygotowania Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020 
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu nie zlecono żadnych zadań 
z zakresu teleinformatyki ani transportu. Na tym etapie prace z zakresu informatyki 
prowadzone były na poziomie Biura Łączności i Informatyki KGP oraz Biura Logistyki 
KGP. 

 w zakresie przygotowania przedsięwzięć płacowych Programu modernizacji 
w Komendzie dokonano koniecznego podziału środków modernizacyjnych 
przyznanych w paragrafach klasyfikacji budżetowej - na poszczególne zadania do 
realizacji. 

W ramach przedsięwzięcia: wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń 
funkcjonariuszy w zakresie § 4060 – inne należności funkcjonariuszy zaliczane 
do wynagrodzeń - pozycja 406001 – nagrody motywacyjne i zapomogi wypłacane 
policjantom – w KWP wyodrębniono fundusz nagrodowy oraz fundusz zapomogowy 
w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji oraz w rozdziale 75405 – Komendy 
powiatowe Policji.  
W rozdziale 75405 fundusze: nagrodowy i zapomogowy podzielono jednolitym kluczem 
(wskaźnik zatrudnienia) na poszczególne komendy miejskie i powiatowe Policji 
woj. wielkopolskiego (dalej; KMP/KPP). 
W ramach przedsięwzięcia: zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników 
cywilnych w zakresie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników dokonano 
wyodrębnienia pozycji 401003 – nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych 
mnożnikowym systemem wynagradzania oraz w zakresie § 4020 – wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu służby cywilnej wyodrębniono pozycję 402002 – nagrody 
uznaniowe dla służby cywilnej. W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji,  
Komendant podzielił jednolitym kluczem (wskaźnik zatrudnienia) fundusze nagrodowe 
pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania i korpusu służby cywilnej 
na poszczególne komendy miejskie i powiatowe Policji w woj. wielkopolskim. 

(dowód: akta kontroli str. 382 – 383, 432, 444 – 455, 553 – 554, 927) 

                                                      
6 L.dz. Cnz-1362/16 z dnia 26.02.2016 r. 
7 Posiadanie dokumentacji technicznej, pozwolenia na budowę, zaplecza kadrowego  
8 Pismo l.dz. IR-ZWT-KK-312-6/16 z dnia 18 kwietnia 2016 roku dotyczące Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020 
dla KWP w Poznaniu. 
9 Informacja na dzień 4 lipca 2018 r.  
10 W granicach limitu wydatków w wys. 96.110.000 zł 
11 Modernizacja istniejących budynków KMP wraz z budowa strzelnicy krytej  
12 W Rokietnicy, Obrzycku, Gołuchowie, Kazimierzu Biskupim, Pyzdrach. 
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1.2. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyjaśnił, „że w załączniku do pisma13 
do Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji przedstawił propozycje do Programu 
Modernizacji  Policji wraz z uzasadnieniami koniecznymi realizacji zadań będących syntetyczną 
analizą w ramach przygotowania inwestycji budowlanych, sprzętu transportowego, sprzętu 
uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy”. 
W 2017 roku zaktualizowano normatywy należności w zakresie sprzętu, czego efektem jest, 
zatwierdzona przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, „Tabela wyposażenia 
sprzętu łączności i informatyki dla jednostek organizacyjnych Policji woj. wielkopolskiego”. 

Analizy dotyczące liczby sprzętu wyeksploatowanego (komputery i radiotelefony) 
prowadzone były i są cyklicznie na polecenie Biura Łączności i Informatyki KGP. Dane 
z tych analiz przekazywane były co pół roku do tego Biura. Z uwagi na powyższe na etapie 
przygotowania zakupów nie przeprowadzono dodatkowych analiz. 
W odniesieniu do zadania „Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach 
i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”, Wydział Łączności 
i Informatyki KWP w Poznaniu dokonał analizy stanu istniejących systemów 
radiokomunikacyjnych oraz możliwych lokalizacji infrastruktury systemu na terenie miasta 
Poznania i powiatu poznańskiego. Wyniki tej analizy zostały przesłane do BŁiI KGP 
w ramach fragmentu wkładu w rozdziale „Stan istniejący” w opracowywanym przez KGP 
Studium Wykonalności 1/2018. Po uruchomieniu systemu TETRA zostanie przeprowadzona 
analiza w zakresie sprzętu wycofanego z eksploatacji pod kątem jego dalszego 
wykorzystania w jednostkach województwa wielkopolskiego.  
W odniesieniu do zadania „Modernizacja policyjnego systemu wideokonferencyjnego”, 
z uwagi na to, że aktualnie użytkowany system jest systemem centralnym, analiza stanu 
istniejącego została przeprowadzona przez Biuro Łączności i Informatyki KGP i ujęta 
w „Studium Wykonalności – Modernizacja Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego 
w ramach Programu Modernizacji Policji w latach 2017-2020” w rozdziale „Stan istniejący”. 

 (dowód: akta kontroli str. 383 – 384, 606 - 616) 

1.3. W planie finansowym Komendy na rok 2017 zaplanowano w zakresie przedsięwzięć 
rzeczowych obejmujących inwestycje budowlane, zakupy wyposażenia sprzętowego, zakupy 
wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy finansowanych z Programu modernizacji: 

 w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji; 
- wydatki na zadania informatyczno – łącznościowe: 
w § 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia w wysokości 598.000 zł, w tym 500.000 zł na zakup 
wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz 98.000 zł na zakup sprzętu 
informatyki i łączności, 
w § 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wys. 48.000 zł, 
- wydatki na zakupy sprzętu transportowego w § 6060 w wys. 5.750.000 zł. 

 w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji; 
- wydatki na zadania informatyczno – łącznościowe: 
w § 4250 w wys. 478.000 zł, 
w § 6060 w wys. 604.000 zł, 
- wydatki na zadania inwestycyjne w § 6050 w wys. 1.947.000 zł, z przeznaczeniem 
na budowę nowych obiektów (Komisariat Policji w Dopiewie w wys. 440.000 zł oraz KMP 
w Kaliszu w wys. 147.000 zł) oraz na adaptację i rozbudowę istniejących obiektów 
(Komisariat Policji Poznań - Stare Miasto w wys. 860.000 zł oraz KMP w Koninie w wys. 
500.000 zł). 

W zakresie wydatków rzeczowych, w ciągu roku plan ten zwiększono o kwotę 4.300.000 zł 
z rezerw celowych na realizację inwestycji budowlanych w rozdziale 75405 w § 6050, 
z tego: 1.000.000 zł (Komisariat Policji w Dopiewie w wys. 300.000 zł oraz KMP w Kaliszu 
w wys. 700.000 zł) oraz 3.300.000 zł (Komisariat Policji Poznań - Stare Miasto w wys. 
3.000.000 zł oraz KMP Konin w wys. 300.000 zł).  

Plan po zmianach wydatków z Programu modernizacji dla Komendy na rok 2017 wynosił 
łącznie 83.424.515 zł z tego: 

                                                      
13 l.dz. IR-ZWT-KK-3112-6/16 z dnia 18 kwietnia 2016 roku 
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W dziale 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75295 Pozostała działalność – 27.353.692 zł, 
z tego: 
-  w § 6060 -   24.020.269 zł na zakupy sprzętu transportowego,  
- w § 4250 - 1.354.423 zł na zakupy sprzętu informatyki i łączności (zakup urządzeń 
wielofunkcyjnych), 
- w § 4250 - 1.979.000 zł na zakupy wyposażenia osobistego funkcjonariuszy (zakup 
komputerów przenośnych). 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziałach: 

 75401 – Centralne Biuro Śledcze Policji – 295.159 zł, z tego; 263.991 zł na wzmocnienie 
motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz 31.168 zł na zwiększenie 
konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych. 

 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 7.645.500 zł, z tego 505.875 zł w § 6050 
na inwestycje budowlane, 4.963.737 zł na wzmocnienie motywacyjnego systemu 
uposażeń funkcjonariuszy oraz 2.175.888 zł na zwiększenie konkurencyjności 
wynagrodzeń pracowników cywilnych. 

 75405 – Komendy powiatowe Policji – 48.130.164 zł, z tego 21.989.125 zł w § 6050 
na inwestycje budowlane, 22.328.099 zł na wzmocnienie motywacyjnego systemu 
uposażeń funkcjonariuszy oraz 3.812.940 zł na zwiększenie konkurencyjności 
wynagrodzeń pracowników cywilnych. 

(dowód: akta kontroli str. 127 – 130, 1226) 

W Planie finansowym Komendy na rok 2018 zaplanowano w zakresie przedsięwzięć 
rzeczowych obejmujących inwestycje budowlane, zakupy sprzętu, zakupy wyposażenia 
osobistego i ochronnego funkcjonariuszy finansowanych z Programu modernizacji - wydatki 
na zadania inwestycyjne w § 6050 w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji w wys. 
30.000 zł (budowa Policyjnej Izby Dziecka w KWP w Poznaniu) oraz w rozdziale 75405 
Komendy powiatowe Policji w wys. 2.120.000 zł, całość na modernizację pomieszczeń 
Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto. 
W ciągu I półrocza w zakresie wydatków rzeczowych plan ten zwiększono o środki z rezerw 
celowych z przeznaczeniem na: 
- zakupy sprzętu transportowego w dziale 752 Obrona narodowa w rozdziale 75295 

Pozostała działalność w § 6060 o kwotę 4.579.000 zł, 
- inwestycje budowlane, łącznie o 10.100.000 zł w § 6050,  z tego o 1.300.000 zł 
w rozdziale 75404 (budowa Policyjnej Izby Dziecka w KWP w Poznaniu - 800.000 zł oraz 
Komisariacie Policji Poznań nad Wartą - 500.000 zł) oraz o 8.800.000 zł w rozdziale 75405, 
z tego na budowę nowych obiektów (KMP w Lesznie - 2.700.000 zł, KMP w Kaliszu - 
1.600.000 zł oraz KPP w Nowym Tomyślu - 1.000.000 zł) oraz na adaptację i rozbudowę 
obiektów (Komisariat Policji Poznań – Stare Miasto 2.000.000 zł oraz KPP w Pleszewie 
1.500.000 zł. 

Plan po zmianach wydatków z Programu modernizacji dla Komendy na rok 2018 wynosił 
(wg stanu na koniec I półrocza 2018 r.) łącznie 55.342.254 zł z tego: 
- w dziale 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75295 Pozostała działalność – 4.579.000 zł, 
w § 6060 na zakupy sprzętu transportowego. 

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziałach: 

 75401 – Centralne Biuro Śledcze Policji – 311.856 zł, z tego 275.470 zł na wzmocnienie 
motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz 36.386 zł na zwiększenie 
konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych. 

 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 9.691.790 zł, z tego 1.901.973 zł w § 6050 
na inwestycje budowlane, 5.418.012 zł na wzmocnienie motywacyjnego systemu 
uposażeń funkcjonariuszy oraz 2.371.805 zł na zwiększenie konkurencyjności 
wynagrodzeń pracowników cywilnych. 

 75405 – Komendy powiatowe Policji – 40.759.608 zł, z tego 12.411.027 zł w § 6050 
na inwestycje budowlane, 24.196.988 zł na wzmocnienie motywacyjnego systemu 
uposażeń funkcjonariuszy oraz 4.151.593 zł na zwiększenie konkurencyjności 
wynagrodzeń pracowników cywilnych. 

(dowód: akta kontroli str. 169 – 172, 192, 1227) 
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W okresie objętym kontrolą Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, występował 
do Komendanta Głównego Policji z wnioskami o dokonanie zmian w planie finansowym 
Komendy. W zakresie przedsięwzięcia wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń 
funkcjonariuszy, korekty wydatków z § 4050 do § 4060 wynikały z konieczności dokonania 
przeniesienia środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń z tytułu 
przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich na nagrody motywacyjne w ramach 
danego rozdziału klasyfikacji budżetowej, a korekty wydatków z § 4050 do § 4070 wynikały 
z konieczności realizacji wypłat w § 4070 – Nagrody roczne dla funkcjonariuszy w ramach 
wkładu własnego do Programu modernizacji Policji.  
W zakresie przedsięwzięcia zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników 
cywilnych w 2017 r. przygotowano i przekazano wniosek o zwiększenie wydatków w § 4020 
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w ramach Programu 
modernizacji Policji - wkład własny w rozdziale 75401 – Centralne Biuro Śledcze Policji. 
W zakresie inwestycji budowlanych i remontowych zmiany zgłaszane były w razie 
zaistnienia możliwości wystąpienia ryzyka przy realizacji zadania, w tym również 
niewykorzystania środków.  

 (dowód: akta kontroli str. 384 - 387) 

1.4. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyjaśnił, że nie wystąpiły problemy z 
zapewnieniem zgodności realizowanych zadań z celami i założeniami Programu modernizacji.  

 (dowód: akta kontroli str.  387) 

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

 

Zakres działań realizowanych w kontrolowanym okresie przez Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Poznaniu odpowiadał założeniom i celom przyjętym w Programie Modernizacji 
Policji. 

 

2. Realizacja zakupów i inwestycji 

2.1. W Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy nie określono szczegółowej organizacji 
przygotowania i realizacji inwestycji związanych z Programem Modernizacji Policji. W  Wydziale 
Informatyki i Łączności Decyzjami Komendanta  powołano zespoły biorące udział w pracach nad 
przygotowaniem przedsięwzięcia „Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i 
aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA” oraz „Modernizacja policyjnego 
systemu wideokonferencyjnego” w zakresie dotyczącym jednostek organizacyjnych Policji 
województwa wielkopolskiego.  Do zespołów tych wytypowano z komórek merytorycznych 
naczelników oraz funkcjonariuszy i pracowników z dużym doświadczeniem w realizacji 
przedsięwzięć teleinformatycznych zgodnych kierunkowo z obszarem PMP. 

 (dowód: akta kontroli str. 387 - 388) 

2.2. Odnośnie inwestycji oraz zakupów (informatycznych i transportowych) finansowanych 
z Programu modernizacji na poziomie Komendy nie sporządzano studium wykonalności. Plany 
finansowe Komendy sporządzano w momencie przyznania środków z Komendy Głównej Policji, 
a harmonogramy realizacji zadań powstawały po wyłonieniu wykonawców. 
Natomiast w zakresie teleinformatyki zespoły techniczne o których mowa w pkt 1.2. 
przygotowywały wkłady do studiów wykonalności opracowywanych przez Biuro Łączności 
i Informatyki KGP, w których określono plany i harmonogramy ich realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 388) 
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2.3. W Komendzie opracowano Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 
2017 i na rok 2018. Do szczegółowej kontroli wybrano z tych planów trzy postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego o najwyższej wartości, planowane do sfinansowania 
środkami z Programu modernizacji. Były to następujące postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego: 
a) budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, umowa o roboty budowlane 

z dnia 10 października 2017 r.  na kwotę brutto 53.197.078 zł14 - w 2017 r. na realizację 
zadania wydatkowano 14.289 tys. zł. 

b) budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu, umowa 
o roboty budowalne z dnia 28 lutego 2018 r. na kwotę 17.243.855 zł15. W I poł. 2018 r. 
na realizację zadania wydatkowano 1.071 tys. zł. 

c) dostawa 250 szt. pojazdów typu furgon patrolowy, umowa ramowa, o wartości brutto 
45.000.000 zł, podpisana została w dniu  14 sierpnia 2018 r16. 

Postępowania te prowadzono zgodnie z procedurami określonymi w przepisach ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych17. 
W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych finansowanych w latach 2017 – 
2018 z udziałem środków Programu modernizacji, nie zostały złożone odwołania do 
Krajowej Izby Odwoławczej. W tym też okresie zamawiający (Komendant) nie zrezygnował 
z postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych z udziałem tych środków. 

 (dowód: akta kontroli str. 1273 - 1729) 

2.4. W zakresie przedsięwzięcia: zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników 
cywilnych – Komendant włączył w realizację przedsięwzięcia komendantów miejskich/ 
powiatowych Policji woj. wielkopolskiego na II etapie podwyżek dla pracowników cywilnych. 
Komendanci ci otrzymali limity na podwyżki uznaniowe dla podległych pracowników korpusu 
służby cywilnej oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania 
i zgodnie z nimi oraz wytycznymi zawartymi w Notatce służbowej z dnia 15 lutego 2017 r. 
zatwierdzonej przez KGP w kwestii zasad II etapu podwyżek przedstawili imienne propozycje 
indywidualnych podwyżek uznaniowych do zatwierdzenia przez Komendanta. 
W zakresie realizacji inwestycji, zainteresowane jednostki oraz ich komórki organizacyjne 
brały czynny udział na etapie projektowania (projekt budowlany), na etapie przygotowania 
programu funkcjonalno-użytkowego oraz przy sporządzaniu programu inwestycji. 

W zakresie przedsięwzięcia łączności i informatyki, do realizacji zadań zespołu do spraw 
merytorycznych dla zadania „Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i 
aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA” na etapie opracowania 
studium wykonalności oraz opisu przedmiotu zamówienia, włączono KMP w Poznaniu oraz 
komórki organizacyjne KWP w Poznaniu głównie w ramach konsultacji ilości 
zapotrzebowania na sprzęt radiokomunikacyjny użytkownika końcowego. W ramach 
przygotowania zadania „Modernizacja mobilnego dostępu do systemów informacyjnych 
Policji”, dla oszacowania potrzeb w zakresie liczby mobilnych terminali noszonych 
przenośnych niezbędnych do realizacji zadań o charakterze prewencyjnym i ruchu 
drogowego Naczelnik Wydziału Prewencji zlecił podległym jednostkom przeprowadzenie 
analizy i zajęcie stanowiska w kwestii oczekiwanej liczby poszczególnych urządzeń. 

W odniesieniu do pozostałych zadań nie było potrzeby włączania jednostek podległych 
w proces przygotowania i realizacji Programu modernizacji Policji. 

 (dowód: akta kontroli str. 388 - 389) 

2.5. W 2017 r. wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane”  
wyniosło 22.495.000 zł (100% planu) i objęło: 
a) budowę nowych obiektów (KMP w Kaliszu, KMP w Lesznie18, KPP w Nowym Tomyślu, 

Komisariat Policji w Dopiewie oraz w KWP w Poznaniu - Policyjnej Izby Dziecka), 
b) rozbudowę KPP w Pleszewie,   
c) modernizację istniejących obiektów – Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto, KMP 

w Koninie, Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie oraz pięciu posterunków Policji19. 

                                                      
14 ZZP-2380-37/2017 
15 ZZP-2380-3/2018 
16 ZZP-2380-52/2018 
17 Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. 
18 Modernizacja istniejących budynków KMP wraz z budową krytej strzelnicy. 
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Spośród powyższych zadań w 2017 r. zakończono: budowę KP w Dopiewie za kwotę 
404.306 zł, rozbudowę PDOZ w KMP w Koninie za kwotę 500.000 zł, modernizację 
Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie za kwotę 73.610 zł oraz ww. pięciu posterunków 
Policji. 
Najwyższe wartości umowne inwestycji w 2017 i 2018 r. przypadały na zadania: 
- budowa nowego obiektu Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu w wys. 53.197,1 tys. zł.  
Program Inwestycyjny uzgodniono w dniu 30 czerwca 2016 r.  Budowa nowej Komendy 
ma za zadanie poprawić w znaczący sposób warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników 
oraz obsługi interesantów, poprzez wybudowanie jednego obiektu w miejsce trzech 
z różnych lokalizacji na terenie miasta. Obiekty dotychczasowe nie spełniały standardów 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Budowa nowego obiektu ma zmniejszyć 
koszty utrzymania oraz zapewnić funkcjonalność, a przez to i efektywność pracy 
poszczególnych komórek organizacyjnych. Umowę o roboty budowlane20 podpisano dnia 10 
października 2017 r. Do końca sierpnia 2018 r. na realizację robót budowlanych 
wydatkowano 16.394,9 tys. zł, co stanowiło 30,8% wartości umowy. Realizację umowy 
zaplanowano do końca maja 2019 r.  

- kompleksowa przebudowa i modernizacja obiektu Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto 
w wys. 18.361,8 tys. zł. Program Inwestycyjny uzgodniono w dniu 23 maja 2016 r. 
Realizacja tego zadania doprowadzi do zgodności z przepisami oraz stworzy właściwe 
warunki lokalowe do realizacji zadań komisariatu. Umowę o roboty budowlane21 podpisano 
w dniu 21 września 2016 r. Do końca sierpnia 2018 r. wydatkowano łącznie 13.663,8 tys. zł, 
tj. ok. 75% wartości umowy. Realizację umowy zaplanowano do 28 czerwca 2019 r. 

- budowa nowego obiektu Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu w wys. 17.243,8 
tys. zł. Program Inwestycyjny uzgodniono w dniu 2 sierpnia 2017 r. Dotychczasowa siedziba 
Komendy znajduje się w dwóch budynkach z przełomu XIX i XX wpisanych do rejestru 
zabytków. Budowa nowego obiektu pozwoli na znaczną poprawę warunków pracy 
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz obsługi interesantów, także osób 
niepełnosprawnych. Odpowiednie rozmieszczenie i skupienie pomieszczeń poszczególnych 
służb podniesie efektywność pracy. Umowę o roboty budowlane22 podpisano w dniu 28 
lutego 2018 r. Do końca sierpnia 2018 r. wydatkowano 2.226,9 tys. zł, co stanowiło 13,1% 
wartości umowy. Realizację umowy zaplanowano do końca czerwca 2020 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1226 – 1227, 1730 - 1927) 

W I poł. 2018 r. wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 1.950.000 zł (10,3%) planu i 
objęło: 
a) budowę nowego obiektu KPP w Nowym Tomyślu, w wys. 1.071 tys. zł, 
b) rozbudowę KPP w Pleszewie w wys. 856 tys. zł, 
c) rozbudowę KPP w Kościanie w wys. 12  tys. zł, 
d) modernizację obiektu Komisariat Policji Poznań –  Stare Miasto w wys. 11 tys. zł. 

W 2017 r. wykonanie wydatków w ramach przedsięwzięcia „Zakupy sprzętu 
transportowego” wyniosło 24.015 tys. zł (100% planu) i objęło zakup 157 pojazdów różnych 
segmentów na potrzeby garnizonu wielkopolskiego oraz innych komend wojewódzkich 
w wysokości 23.941 tys. zł oraz zakup  łodzi motorowej na potrzeby KPP w Słupcy za kwotę 
74 tys. zł. W I półroczu 2018 r. na zakup środków transportowych zaplanowano kwotę 4.689 
tys. zł. Zwiększenie planu o tę kwotę nastąpiło w dniu 25 czerwca 2018 r. po zmianie planu 
finansowego Komendy o środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 92).  

W 2017 r. w ramach przedsięwzięcia „Zakup sprzętu informatyki i łączności” wydatkowano 
kwotę 1.354 tys. zł, za którą zakupiono 170 szt. urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby 
garnizonu wielkopolskiego. W I półroczu 2018 r. nie planowano wydatków w ramach tego 
przedsięwzięcia. 
W 2017 r. w ramach przedsięwzięcia „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” 
wydatkowano kwotę 1.979 tys. zł, za którą zakupiono 838 szt. komputerów przenośnych 

                                                                                                                                       
19 w Rokietnicy, Obrzycku, Gołuchowie, Kazimierzu Biskupim, Pyzdrach 
20 ZPP-2380-37/2017 
21 ZZP-2380-63/2016  
22 ZPP-238-3/2018 
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na potrzeby garnizonu wielkopolskiego. W I półroczu 2018 r. nie planowano wydatków 
w ramach tego przedsięwzięcia. 

(dowód: akta kontroli str. 1226 - 1227) 

Jak podał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, w toku realizacji przedsięwzięć 
płacowych napotykano utrudnienia natury technicznej. W przyjętym w Policji systemie 
finansowo-księgowym dokonano wyodrębnienia w planie kont i ewidencji księgowej 
środków Programu modernizacji poprzez oznaczenie ich symbolami: „200” - środki budżetu 
podstawowego, „209” - nagrody motywacyjne, „1236”, „1237”, „1285”, „1286”, „1303”, 
„1304”, „1307”, „1318” i „1321”- rezerwy celowe. Konieczność stosowania klasyfikacji 
budżetowej tj. określania rozdziału, paragrafu oraz pozycji budżetowej każdego 
realizowanego wydatku modernizacyjnego powodowała, że w 2017 roku służby finansowe 
Policji miały zwielokrotnioną liczbę limitów wydatków i co z tym związane zwielokrotnioną 
liczbę wniosków o zmianę w planie oraz dokumentów do zaksięgowania. 
Rok 2018 to, zdaniem Komendanta, pod względem nakładu pracy na realizację wydatków 
modernizacyjnych zmiana na lepsze, gdyż finansowanie Programu modernizacji w ramach 
rezerwy celowej dotyczy tylko tzw. „trzynastki” tj. nagród rocznych wypłacanych 
funkcjonariuszom (§ 4070) i pracownikom cywilnym (§ 4040) oraz składek na ubezpieczenie 
społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzenia rocznego w § 4110, § 4120), a nie jak 
to miało miejsce w  roku 2017 – w §§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4080, 4110, 4120 i 4180. 

Dodatkowym utrudnieniem – w opinii Komendanta - był i nadal jest czasochłonny system 
dokonywania zmian w planie finansowym w zakresie Programu modernizacji. Wnioski 
o dokonanie zmian w planie w zakresie PMP składane przez KWP – dysponenta środków 
budżetu państwa III stopnia są zatwierdzane przez MSWiA – dysponenta I stopnia. Dotyczy 
to zarówno zmian w planie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, jak również zmian 
w planie między paragrafami w obrębie rozdziału. Tego utrudnienia nie zmieniło – ani w 
2017 roku, ani w roku bieżącym - upoważnienie KGP do dokonywania przeniesień 
wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału, gdyż nie obejmuje ono 
przeniesień wydatków przeznaczonych na Program Modernizacji Policji. 
Komendant dodał także, że w zakresie przedsięwzięcia „Inwestycje budowlane” problemy 
pojawiają się na etapie przetargu. Z powodu wzrostu cen usług na rynku budowlanym 
szacowane wartości kosztorysowej inwestycji może być zdezaktualizowane, ponadto 
z uwagi na małą liczbę wykonawców składających oferty nie ma często możliwości wyboru 
alternatywnego wykonawcy. 

Odnośnie realizacji postępowań o zamówienia publiczne w ramach realizacji przedsięwzięć 
z Programu modernizacji, Komendant wskazał na to, że pojawiły się sytuacje, w których 
wykonawcy nie składali żadnych ofert do ogłaszanych przetargów. Postępowania były 
unieważniane i niezwłocznie wszczynano następne postępowania – aż do skutecznego 
wyboru najkorzystniejszej oferty. Zdarzały się postępowania przetargowe, w których ceny 
ofert znacznie przekraczały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. W tej sytuacji również po unieważnieniu przetargu, 
niezwłocznie ogłaszano następne. Poważnym utrudnieniem w skutecznej realizacji 
zamówień w zakresie inwestycji jest, zdaniem Komendanta, brak możliwości zwiększenia 
poziomu jego finansowania ze względu na ograniczenia wynikające z zatwierdzonego 
Programu Inwestycji. Zmiany prawa w tym zakresie – czyli dopuszczenie możliwości zmian 
w ramach zatwierdzonego Programu Inwestycji, znacznie usprawniłyby jego zdaniem 
skuteczną realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji. Brak ofert 
lub przekroczenie budżetu w znaczniej mierze wynikało z uwarunkowań ekonomicznych 
(wzrost kosztów robocizny, wzrost cen materiałów budowlanych). 
Komenda, w celu sprawnej realizacji dostaw objętych Programem modernizacji, 
odpowiednio wcześniej przeprowadza postępowania przetargowe na umowy ramowe 
i sprawnie dokonuje zakupów poprzez realizację umów wykonawczych. Ta forma 
kontraktowania, szczególnie przydatna jest w ostatnich miesiącach każdego roku 
budżetowego, kiedy na ogół czasowo niemożliwe jest wszczęcie przetargów, zawarcie 
umowy i realizacja przedmiotu zamówienia przed upływem roku budżetowego. Zdarzają się 
sytuacje pod koniec roku kalendarzowego, że pomimo zawarcia umów ramowych 
z wykonawcami – dostawcami określonych rzeczy, nie dysponują oni towarami we względu 
na ograniczenia rynkowe (brak dostępności radiowozów, komputerów i innych towarów, 
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na które KWP w Poznaniu zawarła umowy ramowe). Problemy te są rozwiązywane poprzez 
zakupy mniejszych ilości towarów (kilka umów wykonawczych z różnymi Wykonawcami), 
aż do pełnej realizacji zamówienia. 

Komendant wyjaśnił także, że w toku realizacji dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie 
informatyki i łączności objętych Programem modernizacji Policji napotykano problemy 
kadrowe. Ze względu na niekonkurencyjne warunki płacowe oferowane pracownikom 
cywilnym pionu IT w Komendzie, w stosunku do zarobków na rynku zewnętrznym, od roku 
2017 nasiliła się fluktuacja kadr. W roku 2017 z pracy odeszło 5 pracowników cywilnych, 
a w I połowie roku 2018 kolejnych 5. Wszyscy jako powód wypowiedzenia wskazywali niskie 
zarobki. 

 (dowód: akta kontroli str. 389 - 390) 

2.6. W roku 2017 oraz w I połowie 2018 r. nie wystąpił brak płynności finansowania 
przedsięwzięć modernizacyjnych przez dysponenta II stopnia. Jak wyjaśnił Komendant,  
podwyżki uwzględnione w Programie modernizacji Policji zostały wypłacone po otrzymaniu 
odpowiednich środków. Terminowo uiszczane były składki na ubezpieczenia społeczne oraz 
składki na Fundusz Pracy z tego tytułu. Pewnym utrudnieniem były terminy otrzymywania 
środków modernizacyjnych w planie finansowym Komendy w 2017 roku. Najistotniejsze 
zwiększenia w planie finansowym Komendy otrzymano w lutym 2017 roku – środki PMP Wkład 
własny (ponad 78 % środków PMP), a następnie w maju 2017 r. – środki PMP Rezerwy celowe 
(prawie 19% środków PMP). Utrudnienie to nie spowodowało zachwiania płynności finansowej 
Komendy. 
Należy zaznaczyć, że w 2018 roku informacja nt. wielkości środków w zakresie Programu 
modernizacji Policji – Wkład własny została przekazana KWP już na etapie projektu planu 
na 2018 rok. Natomiast środki na nagrody roczne, od części modernizacyjnej z 2017 roku, 
KWP otrzymała w lutym 2018 r. 
Pozostałe zmiany w planie PMP dotyczyły paragrafów wydatków pochodnych od uposażeń 
tj. § 4070, § 4080 oraz § 4180. Były one dokonywane przez KGP na bieżąco w trakcie roku 
budżetowego na podstawie przekazywanych przez Komendę zapotrzebowani. 
W okresie objętym kontrolą zapotrzebowania miesięczne i dzienne na środki finansowe 
na rachunku bankowym Komendy w systemie TREZOR były dokonywane bez podziału 
na środki podstawowe – budżetowe oraz środki modernizacyjne. Takie rozwiązanie przyjęte 
przez dysponentów wyższego stopnia spowodowało, że nie wystąpiły problemy 
z płynnością finansową w zakresie realizowania płatności w ramach Programu modernizacji 
Policji chociażby z uwagi na fakt iż środki PMP, chociaż niezwykle istotne, stanowią ułamek 
środków budżetowych, którymi dysponuje Komendant w roku budżetowym. 

(dowód: akta kontroli str. 390 – 391) 

2.7. Terminowość realizacji wybranych dostaw sprzętu informatyki i łączności zbadano 
na przykładzie realizacji umowy wykonawczej23 do umowy ramowej zawartej w dniu 26 września 
2017 r. z Kombit Plus sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na dostawę do Komendy 837 
komputerów przenośnych. Dostawa i odbiór ilościowo – jakościowy nastąpiły w terminie 
określonym w umowie wykonawczej.  
Terminowość dostaw sprzętu transportowego zbadano na przykładzie realizacji umowy 
wykonawczej24 do umowy ramowej zawartej w dniu 26 września 2016 r. z Konsorcjum firm25 
na dostawę do Komendy 120 szt. pojazdów w policyjnej wersji „furgon patrolowy”.   
Dostawa i odbiór pojazdów nastąpiły w terminie określonym w umowie wykonawczej. 

(dowód: akta kontroli str. 656, 657 – 734, 1097 - 1193) 

2.8. W zakresie przedsięwzięcia zakupy wyposażenia w sprzęt informatyki i łączności, 
ze środków PMP na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w roku 2017 zakupiono: 
- 572 komputery stacjonarne, wszystkie zakupione przez KGP w Warszawie, 
- 184 urządzenia wielofunkcyjne, w tym 14 zakupionych przez KGP, 170 przez Komendę26. 
W zakresie przedsięwzięcia zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, 
ze środków PMP na rzecz Komendy w roku 2017 zakupiono 1.237 komputerów przenośnych, 

                                                      
23 Nr ZZP-2380-24/1/1/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.  
24 Nr ZZP-2380-55/2016-Z3 z dnia 26 lipca 2017 r.  
25 Lider Konsorcjum Benepol sp.  z o.o., Konsorcjanci; Porsche Inter Auto Polska sp. z o.o., Auto Specjal sp. z o.o. 
26 Na podstawie umów realizacyjnych do umowy ramowej nr ZZP-2380-24/5/2017, oraz umów ZZP-2380-59/2017, 27/2017 i 
28/2017 
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w tym 399 zakupionych przez KGP, a 838 zakupionych przez Komendę27. 
Zgodnie z zatwierdzonymi przez Komendanta rozdzielnikiem urządzenia wielofunkcyjne trafiły 
w łącznej liczbie 123 szt. do wszystkich 31 komend miejskich i powiatowych Policji 
w województwie wielkopolskim, a 44 szt.  do komórek organizacyjnych  Komendy. 
Rozdzielniki sprzętu przygotowane zostały w oparciu o analizę wyeksploatowania sprzętu. 
W pierwszej kolejności do wymiany kwalifikowano komputery starsze niż 5 lat oraz komputery 
z systemem operacyjnym Windows XP. Urządzenia wielofunkcyjne zastąpiły małe lokalne 
drukarki w stosunku 1 urządzenie na 7 – 8 wyeksploatowanych drukarek lokalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 656, 779 – 882, 883 – 886, 921 – 922, 1228 – 1229) 

Badanie realizacji zagospodarowania zakupionego sprzętu przeprowadzono na podstawie 
protokołów przyjęcia/przekazania 220 (spośród 640) szt. laptopów zakupionych w ramach 
umowy ramowej28. Zgodnie z rozdzielnikiem zatwierdzonym przez Komendanta laptopy 
te przekazano w dniu 29 lutego 2018 r. do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Badanie 
to przeprowadzono także, na podstawie protokołów przyjęcia/przekazania 28 (spośród 170) 
szt. urządzeń wielofunkcyjnych zakupionych w ramach umowy ramowej29. Zgodnie 
z rozdzielnikiem zatwierdzonym przez Komendanta, urządzenia te przekazano do Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 735 – 778, 779 - 917) 

W zakresie zakupu sprzętu transportowego ze środków PMP na rzecz Komendy w roku 2017 
zakupiono 100 szt. sprzętu, w tym 1 łódź30 oraz 99 samochodów (w tym jedna przyczepa 
specjalistyczna do przewozu łodzi): 
- 46 pojazdów osobowych oznakowanych segmentu C, w tym 25 zakupionych przez KSP 

w Warszawie, 19 zakupionych przez KWP w Bydgoszczy oraz 2 zakupione przez Komendę, 
- 24 pojazdy osobowe nieoznakowane segmentu C, w tym 22 zakupione przez KWP w Opolu 

oraz 2 zakupione przez Komendę, 
- 11 oznakowanych furgonów patrolowych, zakupionych przez Komendę, 
- 7 samochodów osobowych nieoznakowanych segmentu A i B, w tym 4 zakupione przez KWP 

w Katowicach oraz 3 zakupione przez Komendę,  
- 4 samochody osobowe oznakowane segmentu A i B zakupione przez KWP w Gdańsku, 
- 3 furgony nieoznakowane zakupione przez Komendę, 
- 2 samochody nieoznakowane segmentu D, zakupione przez Komendę, 
- jeden samochód osobowy terenowy nieoznakowany i jedna przyczepa specjalistyczna 

do przewozu łodzi, zakupione przez Komendę. 
Zakupione pojazdy samochodowe trafiały do komend miejskich i powiatowych Policji na terenie 
województwa wielkopolskiego. Najwięcej pojazdów (23) otrzymała Komenda Miejska Policji 
w Poznaniu, po 6 szt. - komendy w Kaliszu, Kole i Pile. 

(dowód: akta kontroli str. 1059 - 1062) 

Badanie realizacji zagospodarowania zakupionego sprzętu przeprowadzono na podstawie 
protokołów przyjęcia/przekazania 10 pojazdów w policyjnej wersji „furgon patrolowy” 
zakupionych przez Komendę w ramach umowy wykonawczej31 do umowy ramowej. Pojazdy te 
zakupiono i odebrano w dniu 30 października 2017 r.,  przyjęto na stan środków trwałych 
Komendy w dniu 13 grudnia 2017 r., a następnie w dniach od 14 do 19 grudnia 2017 r.  
przekazano protokołami zdawczo-odbiorczymi do komend powiatowych Policji województwa 
wielkopolskiego32. 

(dowód: akta kontroli str. 1097 - 1193) 

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

 

                                                      
27 Na podstawie umowy realizacyjnej do umowy ramowej nr ZZP-2380-24/2017 oraz umowy 29/2017 
28 Nr ZZP 2380-24/1/1/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. 
29 Nr ZZP 2380-24/5/1/2017 z 20 listopada 2017 r. 
30 Kat. R-2 
31 ZZP-2380-55/2016-Z3 z dnia 26 lipca 2017 r. 
32 Pojazdy przekazano do KMP w Poznaniu. Oraz do KPP w Chodzieży, w Gostyniu, w Kępnie, w Kole, w Nowym Tomyślu, w 
Szamotułach, w Środzie Wielkopolskiej, we Wrześni, w Wolsztynie, w Złotowie.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zdaniem NIK zapewniona została terminowość dostaw zakupów sprzętu i wyposażenia oraz 
realizacji inwestycji zgodnie z postanowieniami umownymi. 

 

3. Działania w zakresie poprawy systemu wynagradzania 
funkcjonariuszy i pracowników 

3.1. W zakresie przedsięwzięcia: zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników 
cywilnych Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA33 przedstawił związkom zawodowym 
zalecenia do przeprowadzenia podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych. Zalecenia 
te miały charakter ogólny, pozostawiając szczegółowe ustalenia – co do indywidualnych 
podwyżek wynagrodzeń pracowników – w gestii pracodawców i organizacji związkowych. 
Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP przekazał do służbowego 
wykorzystania34, zatwierdzone przez KGP w Notatce służbowej z dnia 15 lutego 2017 roku 
zasady wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji w ramach środków finansowych 
Programu modernizacji. Zasady te obejmowały: podwyżkę obligatoryjną – I etap oraz 
podwyżkę uznaniową – II etap. Zasady realizacji podwyżki obligatoryjnej, która objęła 
wszystkich pracowników w gwarantowanej kwocie 180 zł (na pełen etat) powiększonej 
o indywidualny wzrost z tytułu wysługi lat – zastały określone odgórnie w postaci 
ww. zaleceń oraz w ww. Notatce służbowej zatwierdzonej przez KGP. 
Komenda nie brała udziału w ustalaniu sposobu rozdysponowania środków na podwyżki – 
w tym na podział podwyżek na obligatoryjne i uznaniowe. 
Zasady realizacji podwyżki uznaniowej, która objęła – zgodnie z zaleceniami KGP – 
stanowiska o niejednakowym wynagrodzeniu za jednakową pracę oraz stanowiska 
specjalistyczne o największej fluktuacji - również zostały określone w Notatce służbowej 
zatwierdzonej przez KGP. W II etapie podwyżek – wskazanie rodzaju i liczby stanowisk, 
jak również określenie wysokości podwyżki zostało dokonane przez KWP w uzgodnieniu 
ze związkami zawodowymi tj. zgodnie z zaleceniami KGP. 

W zakresie przedsięwzięcia wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń 
funkcjonariuszy Komenda nie brała udziału w ustalaniu sposobu rozdysponowania środków 
na podwyżki dla funkcjonariuszy. 

 (dowód: akta kontroli str. 391) 

3.2. W zakresie przedsięwzięcia: zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników 
cywilnych, podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych, zarówno obligatoryjne, 
jak i uznaniowe wyliczano w Komendzie indywidualnie dla każdego pracownika zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w Notatce służbowej z dnia 15 lutego 2017 r. Podwyżkę 
wynagrodzeń pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania 
w Komendzie przeprowadzono poprzez zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego oraz 
dodatku za wysługę (wzrost kwotowy wysługi, % wysługi bez zmian) przy założeniu, 
że kwota premii regulaminowej pozostaje bez zmian (% premii ulegał zmniejszeniu). 

Podwyżkę wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej w Komendzie dokonano poprzez 
zwiększenia mnożnika kwoty bazowej (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) 
oraz dodatku za wysługę lat (wzrost kwotowy wysługi, % wysługi bez zmian). 
Podwyższenie wynagrodzeń w części obligatoryjnej w Komendzie objęło 1.716 
pracowników (100 % stanu zatrudnienia) i wyniosło gwarantowane 180 zł (na pełen etat) 
powiększone o indywidualny wzrost dodatku za wysługę lat tj. maksymalnie o 36 zł (na 
pełen etat). Łącznie podwyżka wynagrodzenia zarówno pracownika korpusu służby 
cywilnej, jak również pracownika normatywnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu 
pracy wyniosła od 180 zł do 216 zł – w zależności od stażu pracy pracownika. 
Podwyższenie wynagrodzeń w części uznaniowej – zgodnie z zasadami zawartymi 
w notatce służbowej z dnia 15 lutego 2017 r. - otrzymało w KWP 380 pracowników tj. 22 % 
stanu zatrudnienia na dzień 01.01.2017 r. 
Średnia podwyżka uznaniowa wyniosła odpowiednio: 

 93 zł brutto dla pracowników korpusu służby cywilnej Komendy,  

                                                      
33 Pismem l.dz. MSWiA DB-W-0231-2/2017 z dnia 13.02.2017 r. 
34 Pismem l.dz. Kk-3475/17 z dnia 15.02.2017 r. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 80 zł brutto dla pracowników korpusu służby cywilnej Komend powiatowych i miejskich 
Policji województwa wielkopolskiego, 

 78 zł brutto dla pracowników normatywnych Komendy, 

 73 zł brutto dla pracowników normatywnych Komend powiatowych i miejskich Policji 
województwa wielkopolskiego. 

3.3. W zakresie przedsięwzięcia: wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń 
funkcjonariuszy, podwyższenie uposażeń policjantów w części obligatoryjnej tj. o 218 zł 
w dodatku za stopień zrealizowano w Komendzie w oparciu o jednolity system finansowo – 
księgowy Policji. Na poziomie centralnym KGP zaktualizowała moduł kadrowy System 
Wsparcia Obsługi Policji wprowadzając nowe, podwyższone wysokości dodatku za stopień 
we wszystkich grupach zaszeregowania. 
Podwyższenie uposażeń policjantów w części uznaniowej tj. o 48 zł w dodatku służbowym 
wyliczano w Komendzie indywidualnie dla każdego uprawionego do podwyżki policjanta 
w grupach zaszeregowania od 2 do 5. 
Łączna kwota podwyżek uposażeń funkcjonariuszy ze środków Programu Modernizacji 
Policji w 2017 r. i w I poł. 2018 r. w jednostkach garnizonu wielkopolskiego wyniosła 
w rozdziałach: 
75401 – CBŚP odpowiednio  232.310 zł oraz 105.893 zł, 
75404 – Komendy wojewódzkie Policji  odpowiednio  4.490.029 zł oraz 2.115.104 zł, 
75405 – Komendy powiatowe  Policji odpowiednio 20.798.650 zł oraz 9.676.056 zł. 
Łączna kwota podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych ze środków Programu 
Modernizacji Policji w 2017 r. i w I poł. 2018 r. w jednostkach garnizonu wielkopolskiego 
wyniosła w rozdziałach: 
75401 – CBŚP odpowiednio  24.408 zł oraz 13.127 zł, 
75404 – Komendy wojewódzkie Policji  odpowiednio 1.453.638 zł oraz 696.400 zł, 
75405 – Komendy powiatowe Policji  2.697.989 zł oraz 1.331.564 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 392) 

W grudniu 2017 roku z wygenerowanych oszczędności w ramach środków PMP w § 4050 – 
uposażenia funkcjonariuszy - wypłacono dodatki niestałe w łącznej kwocie 1.259.274 zł, z czego: 
210.649 zł – wypłacono dodatki służbowe dla policjantów Komendy, a 1.048.625 zł – wypłacono 
dodatki służbowe dla policjantów KMP/KPP woj.  wielkopolskiego. Okresowe dodatki dla 
funkcjonariuszy garnizonu wielkopolskiego zostały przyznane na czas 1 miesiąca – od dnia 
1.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r. Na ten cel zaangażowano łącznie zarówno środki 
modernizacyjne, jak i środki  budżetowe. Komendant uzgodnił z Przewodniczącym Zarządu 
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego jednolite zasady przyznawania 
dodatków służbowych (ze środków modernizacyjnych i budżetowych) oraz dodatków 
funkcyjnych (tylko ze środków budżetowych) tj.: 

 wysokość dodatków służbowych i funkcyjnych miała kształtować się w granicach od 400 zł 
do 1.500 zł (środki budżetowe + środki modernizacyjne), 

 dodatki przyznawali właściwi przełożeni w sprawach osobowych za wzorowe wywiązywanie 
się z obowiązków oraz realizację zadań i czynności służbowych, 

 pod uwagę brane były osiągnięcia na niwie edukacyjnej, sportowej, społecznej oraz 
realizacja zadań dodatkowych, 

 dodatku nie otrzymywały osoby karane lub wobec których toczyło się postępowanie karne 
lub dyscyplinarne, osoby korzystające z długotrwałych zwolnień lekarskich, źle oceniane 
przez przełożonych lub osiągające słabe wyniki w służbie. 

Wypłaty nowych uposażeń dla policjantów, zawierających podwyżkę w ramach PMP, dokonano 
w jednym terminie dla wszystkich funkcjonariuszy garnizonu wielkopolskiego tj. w dniu 01 marca 
2017 r. za miesiąc marzec 2017 roku wraz z wyrównaniem za m-ce: styczeń i luty. 

W zakresie przedsięwzięcia: zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników 
cywilnych w 2017 r. oraz w I połowie 2018 r. z kwot przyjętych w PMP nie wypłacano dodatków 
niestałych.  W Komendzie nie wyodrębniono ani limitów na przyznanie okresowych dodatków 
zadaniowych dla członków korpusu służby cywilnej, ani limitów na przyznanie okresowych 
dodatków specjalnych dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania. 
W ramach PMP – zgodnie z wytycznymi KGP - w okresie objętym kontrolą, wypłacano 
pracownikom podwyżki w stałych składnikach wynagrodzenia za pracę oraz przyznawano 
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nagrody uznaniowe. 
Wypłaty nowych wynagrodzeń dla pracowników cywilnych, zawierających podwyżkę w ramach 
PMP, dokonano w jednym terminie dla wszystkich pracowników wielkopolskiej Policji tj. w dniu 27 
lutego 2017 r. za miesiąc luty 2017 roku wraz z wyrównaniem za miesiąc styczeń 2017 r. - 
zgodnie z zaleceniami MSWiA. 

(dowód: akta kontroli str. 1243 - 1247) 

3.4. W okresie objętym kontrolą z kwot przyjętych w PMP na przedsięwzięcia płacowe 
wypłacano nagrody uznaniowe dla pracowników cywilnych oraz nagrody motywacyjne dla 
policjantów garnizonu wielkopolskiego w podanych niżej wielkościach: 
w 2017 roku w ramach PMP wypłacono policjantom nagrody w łącznej kwocie 865.278 zł, 
z czego:  
- 7.035 zł nagrody dla policjantów CBŚP, 
- 234.641 zł nagrody dla policjantów KWP w Poznaniu , 
- 623.602 zł nagrody dla policjantów KMP/KPP woj. wielkopolskiego. 
w 2018 roku w ramach PMP wypłacono policjantom nagrody w łącznej kwocie 191.429 zł, 
z czego:  
- 1.001 zł – nagrody dla policjantów CBŚP,  
- 33.260 zł na nagrody dla policjantów KWP w Poznaniu,  
- 157.167 zł – nagrody dla policjantów KMP/KPP woj. wielkopolskiego. 
Środki na nagrody wypłacone policjantom w okresie 2017 roku oraz I połowy 2018 roku 
w zakresie PMP zostały przyznane Komendzie w planie finansowym jednostki w § 4060 - inne 
należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – razem z pozostałymi środkami 
na sfinansowanie przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń 
funkcjonariuszy tj. razem z: § 4050, § 4070, § 4080. 
Środki PMP na nagrody dla policjantów zwiększyły fundusz nagród motywacyjnych 
w Komendzie. W związku z powyższym uzgodnione przez Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Poznaniu z Przewodniczącym ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego zasady 
nagradzania policjantów objęły – poza nagrodami ze środków budżetowych – również nagrody 
ze środków modernizacyjnych.  W Komendzie w okresie objętym kontrolą obowiązywały więc 
jednolite, niezależne od źródła finansowania, zasady przyznawania nagród policjantom tj.: 

 wysokość przyznawanych nagród kwartalnych w KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP 
woj. wielkopolskiego miała mieścić się w przedziale od 200 zł do 1.000 zł (środki 
budżetowe + środki modernizacyjne), 

 uwzględniając motywacyjny charakter nagród mogły one zostać przyznawane wyłącznie 
policjantom wzorowo realizującym obowiązki służbowe, 

 za właściwy podział środków finansowych otrzymanych na nagrody odpowiedzialni byli 
Komendanci Miejscy i Komendanci Powiatowi Policji woj. wielkopolskiego oraz kierownicy 
komórek organizacyjnych KWP w Poznaniu, którzy przyznając nagrody brali pod uwagę 
całokształt pracy policjantów, w szczególności zaangażowanie przy realizacji zadań, wkład 
pracy oraz osiągane wyniki, 

 nagród nie przyznawano policjantom przebywającym na długotrwałym zwolnieniu lekarskim 
niezwiązanym ze służbą, karanym, przeciwko którym toczyło się postępowanie 
dyscyplinarne i karne oraz oddelegowanym do realizacji zadań służbowych poza Policją. 

Zdaniem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, biorąc pod uwagę wysokość środków 
finansowych, jakimi dysponowała jednostka w okresie objętym kontrolą, kadra zarządzająca 
KWP otrzymała możliwie dobre, gdyż ograniczone wielkością przyznanych środków 
finansowych, narzędzie do motywowania podległych policjantów i pracowników cywilnych. 
Dodatkowo w podanych przez KGP terminach KWP w Poznaniu przekazywał wnioski 
do BF KGP o dokonanie zmian w planie finansowym mające na celu przesunięcie środków 
finansowych uzyskanych z tytułu przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich – z § 4050 
do § 4060. Każdorazowo po zatwierdzeniu wnioskowanych zmian w planie KWP w Poznaniu 
dokonywano podziału i wypłaty nagród „z tytułu zwolnień lekarskich”. 

Podsumowując, na łączną kwotę nagród wypłaconych policjantom ze środków PMP – w okresie 
objętym kontrolą - składają się środki bezpośrednio ujęte w planie PMP w § 4060 oraz środki 
pierwotnie ujęte w planie PMP w § 4050, które zostały „zaoszczędzone” z uwagi na przebywanie 
policjantów na zwolnieniach lekarskich a następnie przesunięte do paragrafu nagrodowego. 
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W zakresie przedsięwzięcia: zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników 
cywilnych w 2017 roku w ramach PMP wypłacono pracownikom cywilnym nagrody w łącznej 
kwocie 711.794 zł, z czego: 176.066 zł - nagrody dla pracowników Komendy nieobjętych 
mnożnikowym systemem wynagradzania, 136.254 zł – nagrody dla członków korpusu służby 
cywilnej Komendy, 203.026 zł – nagrody dla pracowników komend miejskich i powiatowych 
policji woj. wielkopolskiego nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania,196.448 zł -  
nagrody dla członków korpusu służby cywilnej KMP/KPP woj. wielkopolskiego. 
W 2018 roku w ramach PMP wypłacono pracownikom cywilnym nagrody w łącznej kwocie 
35.750 zł, z czego: 6.500 zł – nagrody dla pracowników Komendy nieobjętych mnożnikowym 
systemem wynagradzania, 6.500 zł nagród dla członków korpusu służby cywilnej Komendy, 
13.000 zł – nagrody dla pracowników KMP/KPP woj. wielkopolskiego nieobjętych mnożnikowym 
systemem wynagradzania oraz 9.750 zł – nagrody dla członków korpusu służby cywilnej 
KMP/KPP woj. wielkopolskiego. 
Środki na nagrody uznaniowe wypłacone pracownikom cywilnym w okresie 2017 roku oraz 
I połowy 2018 roku w zakresie PMP zostały przyznane KWP w Poznaniu w planie finansowym 
jednostki w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w § 4020 – wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu służby cywilnej – razem z pozostałymi środkami na sfinansowanie 
przedsięwzięcia: Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych                
tj. w: § 4040, § 4110 i § 4120.  
W Komendzie dokonano jedynie wyodrębnienia środków przyznanych w paragrafach 4010 i   
4020 - na pozycje wynagrodzeniowe oraz na pozycje nagrodowe, tak aby środki na nagrody 
stanowiły 3%  fundusz w stosunku do funduszu wynagrodzeń. Następnie ustalono zasady 
przyznawania nagród pracownikom cywilnym, dokonywano ich podziału oraz wypłaty. 
Dodatkowo na koniec 2017 roku – po otrzymaniu zgody KGP35 środki finansowe PMP 
zaoszczędzone na wynagrodzeniach w ramach PMP zostały przesunięte z pozycji 
wynagrodzeniowych na pozycje nagrodowe w ramach § 4010 oraz w ramach § 4020 
w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej w celu umożliwienia wypłacenia nagród 
uznaniowych. W ten sposób środki finansowe zostały wykorzystane w całości w paragrafach 
oraz rozdziałach, w których zostały przyznane. W przypadku nagradzania pracowników 
cywilnych Komendy - podobnie, jak to miało miejsce przy nagradzaniu policjantów – środki 
Programu modernizacji przeznaczone na nagrody zwiększyły pracowniczy fundusz nagrodowy. 
W związku z powyższym uzgodnione przez Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Poznaniu z Przewodniczącą WZZ NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu oraz zapisane 
w Regulaminie przyznawania nagród uznaniowych pracownikom Policji, zasady nagradzania 
pracowników objęły – poza nagrodami ze środków budżetowych – również nagrody ze środków 
modernizacyjnych. W Komendzie w okresie objętym kontrolą obowiązywały więc jednolite, 
niezależne od źródła finansowania, zasady przyznawania nagród pracownikom cywilnym  tj. za 
wykorzystanie limitów kwartalnych odpowiedzialni byli przełożeni właściwi w sprawach 
osobowych. Określono przedział, w którym powinna mieścić się wysokość kwartalnej 
nagrody uznaniowej w KWP w Poznaniu oraz w KMP/KPP woj. wielkopolskiego na: 150 zł 
do 600 zł (środki budżetowe + środki modernizacyjne). Przyznawanie nagród pracownikom 
odbywało się w oparciu o kryteria: szczególnych osiągnięć w pracy zawodowej, wzorowego 
i sumiennego wypełnianie obowiązków służbowych, przejawiania inicjatywy w pracy 
i podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie sposobu wykonywania pracy, rozwijania własnej 
wiedzy i umiejętności zawodowych, rangą wykonywanych zadań, opinią przełożonego – 
umiejętnością współpracy. Wysokość nagrody uznaniowej miała być zróżnicowana, 
ustalona indywidualnie dla każdego pracownika. Warunkiem przyznania nagrody było 
przepracowanie co najmniej 2/3 czasu pracy w okresie, za który przyznawana jest nagroda, 
z wyłączeniem urlopu wypoczynkowego. 
Nagrody lub jej części nie przyznawano pracownikowi w przypadkach: rozwiązania umowy 
o pracę z winy pracownika, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, samowolnego 
opuszczenia stanowiska pracy, bezpodstawnego odmówienia wykonania polecenia 
służbowego, stawienia się do pracy pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających bądź spożywania alkoholu lub innych środków odurzających w czasie pracy. 
Tu również na podkreślenie zasługuje fakt wprowadzenia możliwie szerokiego zakresu 
kwotowego przyznawanych nagród motywacyjnych: maksymalna wysokość nagrody stanowiła 

                                                      
35 Pismo Dyrektora Biura Finansów KGP z dnia 6.11.2017 r. l.dz. FB-9402/17 
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czterokrotność nagrody minimalnej (tzw. widełki od 150 zł do 600 zł). Do bezpośredniego 
przełożonego należało podejmowanie decyzji kto spośród podwładnych, czy w ogóle oraz 
w jakiej wysokości zostanie wyróżniony nagrodą – w ramach otrzymanych limitów oraz 
wytycznych.  

 (dowód: akta kontroli str. 1243 - 1247) 

3.5. Liczba wakatów funkcjonariuszy w Komendzie i w komendach miejskich i powiatowych 
Policji  województwa wielkopolskiego, wg stanu na koniec grudnia 2016 r. wynosiła łącznie 280, 
na koniec grudnia 2017 r. wynosiła 323, a na koniec I poł. 2018 r. zwiększyła się do 525.  
Liczba wakatów pracowników cywilnych (pracownicy korpusu służby cywilnej i pracowników 
nie objętych mnożnikowym systemem płac razem) wg stanu na koniec grudnia 2016 r. 
wynosiła 80,27, na koniec grudnia 2017 r. wynosiła 111,18, a na koniec I poł. 2018 r. 
zwiększyła się do 117,6. 

(dowód: akta kontroli str. 1268) 

W ocenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu  w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 
30 czerwca 2018 r. cele ustawy modernizacyjnej w zakresie dwóch nw. przedsięwzięć nie zostały 
osiągnięte.  
Jak podał Komendant, „w zakresie przedsięwzięcia: wzmocnienie motywacyjnego systemu 
uposażeń funkcjonariuszy średnie uposażenie policjanta Komendy w grudniu 2017 roku – 
uwzględniające podwyżkę modernizacyjną - wynosiło 4.370 zł i stanowiło zaledwie 96,7 % 
opublikowanego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2017 roku 
wynoszącego 4.516,69 zł. Średnie uposażenie policjanta Komendy w czerwcu 2018 roku 
wyniosło 4.476 zł i stanowiło 99 % opublikowanego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia 
w II kwartale 2018 roku, wynoszącego4.521 zł. Należy jednak podkreślić, że na jego wzrost, 
w stosunku do wartości z grudnia 2017 roku wpłynęła podwyżka wynagrodzenia 
zasadniczego w grupach zaszeregowania 2 - 5 wprowadzona 01 maja 2018 r. – ze środków 
budżetowych (nie Programu modernizacji). 
Aktualnie nie ma podstaw do stwierdzenia, że poziom uposażeń, jaki osiągnęli policjanci 
Komendy w połowie drugiego roku realizacji Programu modernizacji Policji stanowi czynnik 
motywujący do służby w Policji. Świadczy o tym zaostrzająca się akcja protestacyjna 
policjantów oraz bardzo małe zainteresowanie służbą w Policji, które spowodowało 
zniesienie górnych limitów przyjęć we wskazanych terminach przyjmowania kandydatów do 
Policji. Komenda Wojewódzka, pomimo realizowania Programu modernizacji Policji, 
w okresie objętym kontrolą odnotowuje zmniejszające się zatrudnienie policjantów 
w garnizonie wielkopolskim”.  

W zakresie przedsięwzięcia: zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników 
cywilnych Policji, średnie wynagrodzenie pracownika nieobjętego mnożnikowym systemem 
wynagradzania Komendzie w grudniu 2017 roku wynosiło 2.574 zł, a w czerwcu 2018 roku 
– 2.584 zł, co stanowiło zaledwie 57,1 % opublikowanego przez GUS przeciętnego 
wynagrodzenia w II kwartale 2018 roku wynoszącego 4.521 zł. Wynagrodzenie to (za rok 
2017) stanowiło 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 
narodowej w województwie wielkopolskim w 2016 r. wynoszącego 3.711,14 zł36. 
Średnie wynagrodzenie członka korpusu służby cywilnej KWP w grudniu 2017 roku wynosiło 
3.266 zł, a w czerwcu 2018 roku – 3.279 zł, co stanowiło zaledwie 72,5 % opublikowanego 
przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2018 roku wynoszącego 4.521 zł.  
Wynagrodzenie to (za rok 2017) stanowiło 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
brutto w gospodarce narodowej w województwie wielkopolskim w 2016 r.  
Jak wyjaśnił Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, „aktualnie mamy do czynienia 
z bardzo małym zainteresowaniem pracą w Policji, spowodowanym proponowanymi niskimi 
pensjami dla nowo zatrudnianych pracowników wobec proponowanych przez 
alternatywnych pracodawców, również w sferze budżetowej.  
Podsumowując: oferta pracy w Komendzie, z uwagi na niskie proponowane zarobki dla 
rozpoczynających pracę w Policji, jak również z uwagi na niskie średnie zarobki uzyskiwane 
przez doświadczonych pracowników – nie jest ofertą konkurencyjną na rynku pracy, pomimo 
wdrożenia Programu modernizacji Policji”. 

 (dowód: akta kontroli str. 392 - 393) 

                                                      
36 Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 17 listopada 2017 r. (M.P. poz. 1061) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 
Realizacja Programu modernizacji w zakresie poprawy systemu motywacyjnego oraz 
atrakcyjności pracy w służbach przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. Niemniej 
jednak wzrost uposażeń funkcjonariuszy i wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych nie 
zapobiegł fluktuacji tych kadr i nie spowodował likwidacji wakatów. 

 

4. Osiąganie celów Programu modernizacji 

4.1. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nie opracowywano harmonogramów 
realizacji poszczególnych przedsięwzięć Programu modernizacji. 
Komendant wyjaśnił, że w Komendzie w zależności od poszczególnych zadań opracowywano 
następujące harmonogramy:  
- W Wydziale Inwestycji i Remontów harmonogram zadań Programu Modernizacji Policji 
dla Komendy w odniesieniu do inwestycji budowlanych w Poznaniu. Pierwszy harmonogram 
został opracowany 7 marca 2016 roku. Każdorazowa zmiana w planie wiązała się z korektą 
w harmonogramie, tym samym są one opracowywane na bieżąco. Ostateczny 
Harmonogram Planu Modernizacji Policji na koniec 2017 został sporządzony wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2017 roku. Harmonogram ten zawierał dla poszczególnych zadań 
inwestycyjnych m.in. wartość kosztorysową inwestycji, terminy rozpoczęcia i zakończenia 
inwestycji, plan i wykonanie nakładów na poszczególne lata Programu modernizacji. 
Zrealizowano 100% planowanego w tym harmonogramie wydatkowania.  
Każda realizowana inwestycja posiadała także harmonogram rzeczowo – finansowy. 
W zakresie rzeczowych osiągnięć odnośnie zadań inwestycyjnych w roku 2017 zakończono 
budowę nowej siedziby dla Komisariatu Policji w Dopiewie, modernizację pomieszczeń 
PDOZ w KMP w Koninie, a także modernizację pomieszczeń i naprawy elewacji na pięciu 
posterunkach policji garnizonu wielkopolskiego37 oraz termomodernizację w jednym 
komisariacie w Murowanej Goślinie. Odnośnie pozostałych inwestycji, to w 2017 r. trwały 
roboty budowalne przy kompleksowej przebudowie i modernizacji Komisariatu Policji 
Poznań – Stare Miasto, oraz po podpisaniu w dniu 10 października 2017 r. umowy o roboty 
budowlane wszczęto prace na budowie nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. 

W Wydziale Transportu (który jest corocznie zobowiązany do przeprowadzenia postępowań 
na zakupy pojazdów zarówno na potrzeby własne jak i dla innych jednostek 
organizacyjnych Policji) - w przypadku przekazania polecenia dot. zakupów pojazdów - 
sporządzane są harmonogramy realizacji poszczególnych zadań (postępowań), np. zakup 
pojazdów samochodowych w policyjnej wersji furgon patrolowy. Harmonogramy te 
obejmowały m.in. terminy realizacji poszczególnych umów o dostawy sprzętu. W 2017 roku 
wszystkie postępowania zostały zrealizowane w 100%.  

 (dowód: akta kontroli str. 1197 – 1198, 393 – 394, 534, 558) 

4.2. Żadne wydatki Programu Modernizacji Policji znajdujące się w planie finansowym Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na 2017 rok nie zostały przeniesione do wydatków 
niewygasających z końcem 2017 roku. 

 (dowód: akta kontroli str. 392, 2013 - 2050) 

4.3. Zdaniem Komendanta Wojewódzki Policji w Poznaniu, „w ramach zadań, w których 
realizacji brali udział pracownicy i funkcjonariusze Wydziału Łączności i Informatyki Komendy, 
osiągnięto cele w stopniu zgodnym z założeniami”. 
Ze środków PMP otrzymanych w roku 2017 rozliczono się do końca roku budżetowego,       
w I połowie 2018r. nie otrzymano w planie finansowym środków z Programu na cele 
związane z teleinformatyką. 
Wydział Transportu nie ma określonych celów, a wszystkie zadania własne jak i nałożone 
do realizacji przez Biuro Logistyki Komendy Głównej Policji są realizowane na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str. 394) 

                                                      
37 PP: Gołuchów, Kazimierz Biskupi, Obrzycko, Pyzdry, Rokietnica 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

18 

4.4. Odnośnie realizacji przedsięwzięć z zakresu informatyki i łączności Komendant polecił 
zawarcie kolejnych umów ramowych na zakupy sprzętu teleinformatycznego (komputery 
stacjonarne, monitory, laptopy, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne) w celu zabezpieczenia 
możliwości wydatkowania kolejnych środków z Programu Modernizacji Policji. 
W  zakresie przedsięwzięć: zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych 
oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy nie formułowano 
wniosków na kolejne okresy realizacji przedsięwzięć PMP, gdyż jak wyjaśnił Komendant dalsza 
realizacja prawdopodobnie zostanie określona przez MSWiA i KGP w uzgodnieniu 
z organizacjami związkowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 394) 

4.5. Na poziomie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nie przeprowadzano odrębnych 
badań ewaluacyjnych (ani nie zalecano takich badań podmiotom zewnętrznym), które miałyby 
ocenić - według określonych kryteriów - wpływ Programu modernizacji na funkcjonowanie 
Komendy i realizację zadań przez poszczególne komendy.  
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyjaśnił natomiast, że w Komendzie stosowana jest 
praktyka dotycząca badania jakości realizacji poszczególnych kategorii zadań.  W odniesieniu 
do inwestycji budowlanych przeprowadzane są badania jakości po każdym zrealizowanym 
przedsięwzięciu, gdzie odbiór zakończonych robót jest dokumentowany protokołem zdawczo-
odbiorczym sporządzanym przez pracownika Wydziału Inwestycji i Remontów w zakresie 
jakościowym zrealizowanych robót budowlanych.  Analizy uzasadniające realizację konkretnego 
zadania przeprowadzane są przed jego rozpoczęciem i opisywane w Programie Inwestycji 
(uzasadnienie celowości inwestycji) przedkładanym do akceptacji w Biurze Logistyki Policji 
Komendy Głównej Policji.  
Ponadto w trakcie realizacji zakupów sprzętu ze środków finansowanych z Programu 
modernizacji - gdzie kupującym była Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - 
każdorazowo podczas odbioru wytypowana osobowo komisja weryfikowała jego zgodność z 
przedmiotem zamówienia. W przypadku sprzętu transportowego komisja sprawdzała sprzęt 
pod kątem spełniania wszystkich wymogów specyfikacji wynikającej z treści zamówienia; 
z kolei odbiór sprzętu informatycznego poprzedzało wydanie decyzji Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu dot. powołania komisji do odbioru przedmiotów 
zamówienia pod kątem ilości i kompletności zakupionych urządzeń. 
Jakakolwiek niezgodność ze specyfikacją generowała obowiązek po stronie dostawcy – 
przekazania sprzętu odpowiadającego wymogom ilościowym i jakościowym. 

(dowód: akta kontroli str. 394, 1197 - 1198) 

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

 
Zdaniem NIK modernizacja infrastruktury, sprzętu i wyposażenia w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz w Komendach Miejskich/Powiatowych województwa 
wielkopolskiego tworzyła warunki sprzyjające realizacji ustawowych zadań. 

 

5. Wpływ Programu modernizacji na realizację zadań 
finansowanych z bieżącego budżetu Komendy 
5.1. Plan finansowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na dzień 31.12.2017 r. 
w zakresie środków Programu Modernizacji Policji wynosił 83.424.515 zł zwiększając 
podstawowy plan finansowy KWP (w zakresie wszystkich pozostałych źródeł finansowania) o ok. 
12,1%. Plan finansowy Komendy na dzień 30.06.2018 r. w zakresie środków Programu 
Modernizacji Policji wynosił 55.342.254 zł zwiększając podstawowy plan finansowy KWP 
(w zakresie wszystkich pozostałych źródeł finansowania) o 8,5%. 
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyjaśnił, że środki przeznaczone na Program 
Modernizacji Policji są środkami wydzielonymi z budżetu, tak jak dotychczas środki 
inwestycyjne. Program Modernizacji Policji nie wpłynął w żaden sposób na plany finansowe 
Komendy, w tym na plan remontów z uwagi na to, że środki remontowe to również odrębne 
limity przychodzące z Biura Logistyki Policji KGP. Zgodnie z rozporządzaniem Rady 
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Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 
inwestycji z budżetu państwa38, po zatwierdzeniu wartości kosztorysowej inwestycji, nie ma 
możliwości zwiększenia środków na zadanie. Tym samym Komenda nie zwracała się 
o zwiększenie środków na zadania. 

 (dowód: akta kontroli str. 394 - 395) 

5.2. W sprawie realizacji wytycznych przełożonych odnośnie remontów i utrzymania posiadanej 
infrastruktury oraz eksploatacji sprzętu, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyjaśnił, 
że z wytycznych Biura Łączności i Informatyki KGP wynika, iż nowo zakupiony sprzęt ma 
w pierwszej kolejności zastępować komputery starsze niż 5 lat. W związku z tym kierownicy 
jednostek organizacyjnych Policji woj. wielkopolskiego otrzymali polecenie przekazania 
do wybrakowania przestarzałego sprzętu zgodnie z przekazanym wykazem.  
Odnośnie inwestycji budowlanych Komendant wyjaśnił, że w zakresie remontów posiadanej 
infrastruktury wykonywano remonty obiektów, których stan techniczny zagrażał życiu i  
zdrowiu oraz związane z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

(dowód: akta kontroli str. 395) 

5.3. W 2017 roku oraz w I poł. 2018 roku nie rezygnowano z przedsięwzięć ujętych w planie 
remontów. Jak wyjaśnił Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu  środki na remont 
przyznawane są z Komendy Głównej Policji dla jednostki, a jednostka określa zadania do 
realizacji w danym roku budżetowym w ramach przyznanych środków.  
Plan wydatków rzeczowych ogółem w rozdziałach; 75404 Komendy wojewódzkie Policji 
i 75405 Komendy powiatowe Policji w roku 2017 w stosunku do roku 2016 wynosił w ujęciu 
procentowym 100,8%, Wykonanie wydatków rzeczowych ogółem w tych rozdziałach 
wyniosło w 2017 r. w stosunku do roku 2016 w ujęciu procentowym 107,1%, w tym w  
§ 4270 zakup usług remontowych wyniosło 127,2%. 

(dowód: akta kontroli str. 220 – 223, 395) 

5.4. W Wydziale Inwestycji i Remontów Komendy prowadzone są tzw. karty obiektów, 
na których zapisywane są wszystkie koszty związane z eksploatacją każdego budynku. 
Karty te prowadzone są w formie formularzy excel, codziennie aktualizowane i umieszczane 
na Helpdesk do którego dostęp mają wszystkie komendy miejskie i powiatowe Policji 
garnizonu wielkopolskiego.  Do końca I poł. 2018 r. nie wydatkowano jeszcze żadnych 
środków na eksploatację nowo zakupionego sprzętu teleinformatycznego. Podpisana przez 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu umowa ramowa na zakup urządzeń 
wielofunkcyjnych zabezpieczała dodatkowe materiały eksploatacyjne. Dodatkowo zarówno 
urządzenia wielofunkcyjne, jak i laptopy objęte są przedłużoną gwarancją, dzięki czemu nie 
generują kosztów związanych z naprawami. W zakresie środków transportowych 
Komendant wyjaśnił, że jeżeli występuje taka konieczność to analizy wykonuje się 
na bieżąco niezależnie od źródła finansowania zakupionego i eksploatowanego sprzętu. 

 (dowód: akta kontroli str. 395 - 396) 

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

 
Realizacja Programu modernizacji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nie miała 
negatywnego wpływu na realizację zadań finansowanych z bieżącego budżetu Komendy.  

 

 

 

 

 

                                                      
38 Dz. U. Nr 238, poz. 1579. 
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6. Nadzór nad realizacją Programu modernizacji 

6.1. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nie ustanowił odrębnego systemu nadzoru nad 
realizacją Programu modernizacji. Realizacja programu nie była przedmiotem badań 
audytowych.  Realizacja przedsięwzięć Programu opiera się na systemie kontroli wewnętrznej, 
jaki został określony w §§ 50 – 6739 Zarządzenia nr 9/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Poznaniu z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości oraz  Decyzji 
nr 174/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2017 r. 
w sprawie realizacji w KWP w Poznaniu niektórych zasad związanych z prowadzeniem 
gospodarki finansowej. 
Istotnym elementem systemu kontroli wewnętrznej mającej również zastosowanie 
przy realizacji Programu Modernizacji Policji jest szczegółowe określenie upoważnień oraz 
obowiązków wynikających z Decyzji nr 174/2017. Decyzja w sposób szczegółowy 
upoważnia Naczelników wydziałów zaopatrujących do zaciągania zobowiązań finansowych 
oraz obowiązku dokonywania kontroli. 

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, dowody księgowe, w tym faktury stanowiące 
podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych wpływają bezpośrednio do wydziałów 
upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych lub innych komórek 
organizacyjnych, zgodnie z właściwością rzeczową celem przeprowadzenia kontroli 
merytorycznej następnie przekazywane są do Wydziału Finansów celem realizacji płatności. 
Fakt potwierdzenia przeprowadzenia kontroli pod względem merytorycznym oraz formalno – 
rachunkowym dokumentowany jest poprzez umieszczanie na odwrocie dowodu księgowego 
podpisu osoby upoważnionej, a także potwierdzeniem przeprowadzenia kontroli zgodności 
realizacji wydatków  z przepisami o zamówieniach publicznych. 
Ponadto na etapie realizacji postępowania o zamówienia publiczne, Komendant powołuje 
do składu komisji przetargowej osoby do nadzoru nad realizacją zamówienia. Osoby te 
również uczestniczą w postępowaniu przetargowym od etapu jego przygotowania, poprzez 
uczestnictwo w poszczególnych czynnościach (wyjaśnienie treści SIWZ, wybór oferty, 
badanie i ocena ofert) aż do zawarcia umowy. Nadto zasadnicze informacje dot. zamówień 
publicznych w ramach programu modernizacji przekazywane są do Biura Spraw 
Wewnętrznych KGP w Warszawie (Sekcja na bieżąco przekazuje informacje o składzie 
komisji przetargowej, informacje z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty).  
Nadzór nad działalnością logistyczną w KWP Komendy (w tym również nad realizacją 
Programu modernizacji) sprawuje Zastępca Komendanta ds. Logistyki. W ramach tego 
nadzoru odbywają się cykliczne odprawy z udziałem kierowników komórek logistycznych 
KWP w Poznaniu, podczas których formułowane były i są zalecenia i uzgadniane są kwestie 
dotyczące realizacji poszczególnych zadań wynikających z bieżącej logistycznej obsługi 
podległych jednostek Policji (dotyczą one również zadań wynikających z programu 
modernizacji). Biorąc jednak pod uwagę charakter zadań i przedsięwzięć modernizacyjnych 
(nie wykraczających poza standardowy zakres zadań komórek logistycznych) nie tworzono 
w tym zakresie dodatkowych i sformalizowanych form nadzoru; a wydawane dyspozycje 
dotyczyły wypełniania zadań (i monitorowania stanu ich realizacji) zgodnie z ogólnie 
obowiązującymi przepisami, procedurami i poleceniami jednostki nadrzędnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 396, 1200) 

6.2. Realizacja przez Komendę poszczególnych przedsięwzięć Programu modernizacji nie była 
przedmiotem kontroli (nadzoru) organów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ani Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji,  ani komórek (jednostek) właściwych w sprawach kontroli, 
nadzoru i audytu Komendy Głównej Policji. 

 (dowód: akta kontroli str. 396) 

6.3. W związku z realizacją Programu modernizacji nie formułowano w stosunku do Komendy 
zaleceń ani wniosków. 

 (dowód: akta kontroli str. 396) 

                                                      
39 Odnosi się do zasad obiegu i kontroli dowodów księgowych w Komendzie oraz zasad kontroli finansowo - księgowej 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

  
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli zapewniony został wystarczający nadzór Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nad realizacją Programu modernizacji w Komendzie i 
podległych jednostkach. 

 

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 Delegatury NIK w 
Poznaniu. 

 

Poznań, dnia 19 listopada 2018 r. 

 
Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler 

 

Dyrektor 

 

z up. Grzegorz Malesiński  

Wicedyrektor  

Paweł Szczepaniak 

Główny specjalista kontroli państwowej  
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