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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 
 

Okres objęty kontrolą  

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

Od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. oraz okresy wcześniejsze  

i późniejsze w zakresie niezbędnym dla realizacji celu kontroli. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy Kontrolę przeprowadził na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izby 
Kontroli1: 

Jan Kołtun, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LPO 410.020.02 2018 
z 31 lipca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (dalej: Komenda 
lub KW PSP ) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bryg. Andrzej  Bartkowiak Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu , od 22 marca 2016 r.(dalej: Komendant). 

(dowód: akta kontroli str.3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie2 ocenia realizację przez Wielkopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 (dalej: 
Program modernizacji). W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono 
nieprawidłowości lub uchybień w zakresie objętym kontrolą. Realizacja Programu 
modernizacji została dobrze przygotowana, a komórki organizacyjne uczestniczące 
w Programie zostały odpowiednio przygotowane do jego realizacji Badane projekty 
inwestycyjne zostały właściwie przygotowane zarówno pod względem prawnym, jak 
i  rzeczowym do ich późniejszego zagospodarowania (zamówienia publiczne, 
umowy, zagospodarowanie, wyposażenie, urządzenia, sprzęt). 

Realizacja inwestycji i dostawy sprzętu przebiegały planowo, inwestycje ukończone 
były niezwłocznie zagospodarowywane, a dostarczony sprzęt, w tym zwłaszcza 
środki transportu były  niezwłocznie przekazywane użytkownikom końcowym 
i włączane do realizowanych zadań. 

System nadzoru,  sprawozdawczości i kontroli wewnętrznej działał prawidłowo. 

                                                      
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.  

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zgodność działań realizowanych przez poszczególne 
służby z założeniami i celami Programu. 

1.1. W zakresie przygotowania Programu modernizacji, KW PSP w Poznaniu 
otrzymała od Komendy Głównej PSP (dalej: KG PSP) pisma z dnia 18 kwietnia i 
 3 czerwca 2016 r prośbę o przedstawienie potrzeb w zakresie realizowanych 
i planowanych do realizacji zadań w zakresie inwestycji budowlanych w jednostkach 
PSP na terenie woj. wielkopolskiego. KW PSP informację dotyczącą realizowanych 
oraz planowanych do realizacji inwestycji budowlanych przekazała pismami z dnia  
19 kwietnia i 6 czerwca 2016 r. Zadania te były uzgadniane na poziomie KW PSP-
KG PSP. 
Do Komendy wpłynęło także pismo z KG PSP zawierające prośbę o przygotowanie 
przetargu na zadanie "Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, 
systemów IT". KW PSP przesłała  odpowiedni wniosek na zakup centralnego 
serwera dla potrzeb jednostek PSP i otrzymała zgodę z KG PSP.  
                    (dowód: akta kontroli str.44,54,62) 

1.2. W ramach przygotowania inwestycji finansowanych ze środków Programu 
modernizacji przeprowadzano standardowe procedury poprzedzające ich realizacje. 
Dla nowych inwestycji budowlanych jak np.: budowa strażnicy i Komendy 
Powiatowej PSP we Wrześni został przygotowany Program funkcjonalno-użytkowy  
oraz Program Inwestycji. Inwestycje budowlane realizowane były  z zachowaniem 
procedur wynikających z ustawy Prawo budowlane. 
KW PSP przeprowadza cykliczne analizy stanu wyposażenie strażaków komend 
powiatowych/miejskich PSP w środki ochrony indywidualnej strażaka i odzież 
ochronną. Ubrania nie posiadają czasookresu użytkowania. Ich wymiana następuje 
w przypadku ich zużycia. Każda z komend powiatowych/miejskich PSP prowadzi 
w swojej jednostce magazyn, co umożliwia składowanie i przechowywanie m.in. 
odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej. 
Zakupy pojazdów realizowane były z uwzględnieniem braków w normatywie 
należności. Ponadto na bieżąco prowadzony był monitoring pojazdów pod kątem ich 
ewentualnego wycofania z eksploatacji. W oparciu o te informacje planowane były 
zakupy pojazdów, finansowane z różnych źródeł (np. z funduszy z drabiną 
mechaniczną w celu wymiany wyeksploatowanych pojazdów z podnośnikiem 
hydraulicznym. Uzupełniono braki w zakresie pojazdów ratownictwa technicznego). 

Z Programu modernizacji współfinansowany jest zakup średniego samochodu 
ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, itp.). 
W odpowiedzi na pismo KG PSP z 21 grudnia 2017 r Komenda przekazała 29 
stycznia 2018 r. „Analizę stanu wyposażenia PSP woj. Wielkopolskiego w środki 
ochrony indywidualnej w jednostkach PSP, wg stanu na 31.12 2017 r  wraz 
z zakupami tych środków w 2017 r.” 
                 (dowód: akta kontroli str.45,50,55,72-74) 

1.3.Pismem nr WT.212.04.10.2017 z dnia 21 września 2017 r. zwrócono się do 
Komendanta Głównego PSP z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian 
pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami budowlanymi ujętymi w Programie 
modernizacji. Wnioskowano aby:  
a). zmniejszyć o kwotę 22.260,00 zł wysokość środków finansowych zaplanowanych 
na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP 
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PSP w Pile”. Środki stanowiły oszczędności powstałe w wyniku korzystnego 
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla ww. zadania. W budżecie na przygotowanie 
inwestycji były zaplanowane środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, z której na 
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej została 
wydatkowana kwota 177.740,00 zł; 
b). zmniejszyć o kwotę 331.150,00 zł wysokość środków finansowych 
zaplanowanych na realizację inwestycji pn. „Budowa nowego budynku warsztatowo  
– garażowego wraz z przebudową części budynku JRG i KP PSP w Obornikach”.  
Inwestor przeprowadził dwa postępowania przetargowe na wykonawcę robót 
budowlanych. Mimo przeprowadzenia wielu rozmów z potencjalnymi wykonawcami 
oraz wysłania bezpośrednich zaproszeń do udziału w postępowaniu, zarówno w 
pierwszym jak i drugim przetargu nie została złożona żadna oferta na realizację 
pierwszego etapu inwestycji obejmującego przebudowę części pomieszczeń 

garażowych JRG. W budżecie na realizację inwestycji zostały zaplanowane środki 
finansowe w kwocie 400.000,00 zł, z której na opracowanie kompleksowej 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej wydatkowano kwotę 68.850,00 zł;  
c).  zwiększyć o kwotę 65.000,00 zł wysokość środków finansowych zaplanowanych 
na realizację inwestycji pn. „Przebudowa placu manewrowego w JRG i KP PSP w 
Szamotułach”. W dniu 21.06.2017r. została podpisana umowa na realizację całego 
zakresu rzeczowego inwestycji. W trakcie realizacji robót budowlanych stwierdzono 
wysoką niestabilność gruntu pod istniejącą nawierzchnią placu manewrowego (duże 
ilości gruzu, szlaki, wapna i ziemi). Specjalistyczne badania potwierdziły 
konieczność wymiany większej ilości gruntu niż zakładała dokumentacja projektowa 
oraz dodatkowego wzmocnienia konstrukcji podbudowy nawierzchni placu, co 
wygenerowało dodatkowe koszty. W tegorocznym budżecie na realizację inwestycji 
zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł. Dodatkowo 
z samorządu pozyskano środki finansowe w kwocie 140.000,00 zł. Na realizację 
inwestycji w pełnym zakresie rzeczowym oraz zakończenie jej w roku budżetowym 
brakowało środków finansowych w kwocie 65.000,00 zł; 
d).  zwiększyć o kwotę 288.410,00 zł wysokość środków finansowych 
zaplanowanych na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku strażnicy dla JRG 
i KP PSP w Śremie”. Trwała realizacja ostatniego etapu realizacji inwestycji - roboty 
wykończeniowe dla części administracyjnej budynku strażnicy. W budżecie na 
realizację inwestycji zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 2.435.000,00 
zł (w tym kwota 1.300.000,00 zł pochodząca z rezerwy celowej w ramach „Programu 
modernizacji. Dodatkowo od  Komendanta Głównego PSP uzyskano 
dofinansowanie  w kwocie 211.455,20 zł (środki pochodzące z wpływów uzyskanych 

ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez 
zakłady ubezpieczeń na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej3, w trybie określonym w rozporządzeniu MSWiA4).KP PSP 
w Śremie nie posiadała środków finansowych na zakup pierwszego wyposażenia 
dla wybudowanego obiektu, którego szacunkowy koszt wynosił 300.000,00.  
Na powyższe zmiany pismem nr BT-II-2340/9-54/17 z dnia 27 września 2017 r. 
wyraził zgodę Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Jednakże aby 
dokonać zaproponowanych przesunięć pomiędzy zadaniami, niezbędna była zgoda 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z tym Wielkopolski 
Komendant Wojewódzki zwrócił  się pismem  nr WT.212.04.11.2017 z dnia 

                                                      
3 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DZ. U. z 2018 r., poz. 620, ze zm.). 
4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie 
rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 
poz. 1317). 



 

5 

2 października 2017 r. z prośbą o skierowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji wniosku o akceptację zmian w powyższym zakresie i uzyskał 
stosowna zgodę. 
W 2017 roku nastąpił wzrost limitu wydatków na realizowane zadanie pod nazwą 
„Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” o kwotę 
177.107,00 zł – dział 754 rozdział 75411 § 2110. Limit został zwiększony decyzją 
Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FS7.4143.3.207.2017.MF.4270 z dnia 13 
października 2017 roku. 
Pozostałe zmiany dotyczyły zmian w obrębie zadań ustanowionych w Programie 
modernizacji w 2017 roku, a mianowicie:  
A. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”: 
a) w ramach wkładu własnego: 
• KW PSP w Poznaniu – dział 754 rozdział 75410: 

- zmniejszenie § 4050 o kwotę 27,00 zł, 

- zwiększenie § 4060 o kwotę 27,00 zł. 
• KM/P PSP woj. wielkopolskiego – dział 754 rozdział 75411 § 2110: 

- zmniejszenie § 4050 o kwotę 3.024,00 zł, 
- zwiększenie § 4060 o kwotę 3.024,00 zł. 

Powyższe wynikało z przeniesienia środków finansowych na podstawie art. 105g 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej5.  
b) w ramach rezerwy celowej: 
• KW PSP w Poznaniu – dział 754 rozdział 75410: 

- zmniejszenie § 4080 o kwotę 3.000,00 zł, 
- zwiększenie § 4180 o kwotę 3.000,00 zł. 

• KM/P PSP woj. wielkopolskiego – dział 754 rozdział 75411 § 2110: 
- zmniejszenie § 4080 o kwotę 22.989,00 zł, 
- zwiększenie § 4180 o kwotę 22.989,00 zł. 

Powyższe zmiany wynikały z dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 
 
B. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”: 
 w ramach rezerwy celowej: 
• KM/P PSP woj. wielkopolskiego – dział 754 rozdział 75411 § 2110: 

- zmniejszenie § 4120 o kwotę 1.226,00 zł, 
- zwiększenie § 4110 o kwotę 1.226,00 zł. 

Powyższa zmiana wynikała z dostosowania planu do faktycznych potrzeb – 
mniejsze wykonanie w § 4120 wynikało głównie z brakiem podstawy naliczenia 
składek za osoby powracające z urlopów macierzyńskich/rodzicielskich a także tych, 
którzy ukończyli 55 lat. 

Przeniesienia te zgodne były z ustaleniami dokonanymi przez Komendę Główną 
PSP z Departamentem Budżetu MSWiA w sprawie zasad dokonywania przeniesień 
wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji wydatków.  
Każdorazowo o dokonanych przeniesieniach informowana była KG PSP. Dołączono 
je także do sprawozdania z realizacji Programu modernizacji za 2017 rok 
przekazanego pismem nr WF.075.3.2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku. 
C. „Inwestycje budowlane”: 
Dokonane zmiany dotyczyły wyłącznie przesunięcia środków finansowych pomiędzy 
komendami powiatowymi PSP, które realizowały zadania w ramach w/w 
przedsięwzięcia w 2017 roku. Zmiany dotyczyły: 
• zmniejszenia o 22 tys. zł wydatków na zadanie „Rozbudowa i przebudowa 
budynku strażnicy JRG i KP PSP w Pile” – KP PSP Piła – oszczędność wynikła 

                                                      
5  Dz. U. z 2017 roku, poz.  1204 ze zm. 
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z wyboru tańszej od zakładanej oferty na opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, 
• zmniejszenia o 331 tys. zł wydatków na zadanie „Budowa nowego budynku 
warsztatowo-magazynowego wraz z przebudową części budynku JRG i KP PSP 
w Obornikach” – KP PSP Oborniki – inwestor przeprowadził dwa postępowania 
przetargowe na wykonawcę robót budowlanych. Mimo przeprowadzenia wielu 
rozmów z potencjalnymi wykonawcami oraz wysłania bezpośrednich zaproszeń do 
udziału w postępowaniu, zarówno w pierwszym jak i w drugim przetargu nie została 
złożona żadna oferta, 
• zwiększenia o 65 tys. zł wydatków na zadanie „Przebudowa placu manewrowego 
w JRG i KP PSP w Szamotułach” – KP PSP Szamotuły, 
• zwiększenia o 288 tys. zł wydatków na zadanie „Budowa budynku strażnicy dla 
JRG i KP PSP w Śremie” – KP PSP Śrem. 
Na powyższe uzyskano akceptację Komendanta Głównego PSP – pismem nr BT-II-

2340/9-54/17 z dnia 27 września 2017 roku. Ponadto pismem nr BT-II-2340/9-70/17 
z dnia 24 października 2017 roku Komendant Główny PSP poinformował 
o pozytywnej opinii na powyższe zmiany uzyskanej od Dyrektora Departamentu 
Budżetu oraz Dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania 
Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
W I połowie 2018 roku nie dokonywano zmian. 
W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono problemów z zapewnieniem zgodności 
realizowanych zadań z celami i założeniami programu. 

               (dowód: akta kontroli str. 45-49,82-119) 
1.4 Finansowanie zadań realizowanych przez jednostki OSP odbywało się na 
podstawie pism KG PSP dotyczących włączenia OSP do korzystania z Programu 
modernizacji za lata 2017 i 2018.  Potrzeby jednostek OSP były weryfikowane na 
poziomie komend powiatowych/miejskich PSP, w uzgodnieniu ze strukturami 
gminnymi OSP. Przydzielone dotacje przez Komendanta Głównego PSP dla 
województwa wielkopolskiego, dzielone były na poszczególne powiaty na podstawie 
danych statystycznych, uwzględniających liczbę OSP w danym powiecie (średnia 
arytmetyczna), a w przypadku zakupu samochodów ratowniczo gaśniczych 
decydowała analiza operacyjna oraz deklarowane środki finansowe z innych źródeł 
(środki od samorządów, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
środki własne OSP).  
W ramach Programu modernizacji, w latach 2017 i 2018 nie był przekazywany przez 
KW PSP w Poznaniu sprzęt dla jednostek OSP. Przydzielane były wyłącznie środki 
finansowe w ramach dotacji. Środki te zostały w całości rozdysponowane na 
jednostki OSP z terenu województwa wielkopolskiego, a ich przydzielanie 

i rozliczanie odbywało się na podstawie indywidualnych umów zawieranych 
pomiędzy władzami jednostek OSP a Komendantem Głównym PSP. 
W 2017r. limit środków dotacji, w wysokości 4 054 tys. zł.,( na 31 powiatów i 1806 
OSP w woj. wielkopolskim)  został rozdzielony następująco: 
A. wydatki bieżące: 
- inwestycje budowlane (adaptacje i remonty) -1 128 tys. zł.;  
- sprzęt uzbrojenia - 375 tys. zł.; 
- sprzęt informatyki i łączności – 42 tys. zł.; 
- wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 414 tys. zł.; 
B. wydatki majątkowe: 
- sprzęt transportowy 1 525 tys. zł.: 
- sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej – 570 tys. zł. 
 W 2018r. podział dotacji w wysokości 4 145 tys. zł.,( na 31 powiatów i 1828 OSP 
w woj. wielkopolskim)  był następujący: 
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A. wydatki bieżące: 
- remonty strażnic  -1 138 tys. zł.;  
- sprzęt uzbrojenia - 413 tys. zł.; 
- sprzęt informatyki i łączności – 57 tys. zł.; 
- wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – 443 tys. zł.; 
B. wydatki majątkowe: 
- sprzęt transportowy 1 504 tys. zł.: 
- sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej – 590 tys. zł. 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

2. Realizacja zakupów i inwestycji 

2.1 W zakresie organizacji przygotowania Programu modernizacji Komendant 
Wojewódzki PSP w Poznaniu otrzymał od Komendanta Głównego PSP pismem 
BF-I-0754/4-15/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. informację o opublikowaniu ustawy 
z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu Modernizacji Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 
2020”6, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Wraz z ww. pismem został 
przekazany załącznik nr 1 obejmujący szczegółowy podział kwot przeznaczonych 
na realizacje Programu modernizacji  na poszczególne przedsięwzięcia, w którym 
zostały wskazane wszystkie zadania z zakresu inwestycji budowlanych oraz 
zakupów zaplanowanych do realizacji w 2017 na obszarze województwa 
wielkopolskiego, a mianowicie: 
a. Budowa budynku strażnicy dla JRG i KP PSP w Śremie.  
b. Budowa budynku strażnicy dla JRG i KP PSP we Wrześni. 
c. Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz 
zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu. 
d. Budowa nowego budynku warsztatowo – garażowego wraz z przebudową części 
budynku JRG i KP PSP w Obornikach. 
e. Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Pile. 
f. Przebudowa placu manewrowego w JRG i KP PSP w Szamotułach. 
g. Przebudowa pomieszczeń garaży wyjazdowych wraz z montażem odciągów 
spalin w JRG i KP PSP w Międzychodzie. 
h. Zakup ubrań specjalnych dla KP(M) PSP. 
i. Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT – zakup 
centralnego serwera wraz z systemem zarządzania dla potrzeb jednostek PSP 
z terenu województwa wielkopolskiego. 
Wszystkie powyższe inwestycje budowlane (pkt. a-i) zostały ujęte w projekcie 
budżetu państwa na 2017 r. (formularz planistyczny BW-I–załącznik nr 23 do pisma 
WF.0760.3110.116.2016 z dnia 22 lipca 2016 r.), a ich realizacja była zaplanowana 
jeszcze przed ustanowieniem Programu modernizacji (w przypadku inwestycji 
w Śremie, Wrześni, Poznaniu i Obornikach – kontynuacja zadań już realizowanych, 
natomiast w przypadku inwestycji w Pile, Szamotułach i Międzychodzie – 
rozpoczęcie realizacji nowych przedsięwzięć). Inwestorem dla wszystkich ww. 
zadań budowlanych właściwy był komendant powiatowy (miejski) PSP i to na nim 
bezpośrednio spoczywał obowiązek realizacji inwestycji. Natomiast Komenda 

                                                      
6 Dz. U. poz. 2140 ze zm., zwana dalej „ustawą”. 
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Wojewódzka bezpośrednio współpracowała z KP/M PSP w zakresie przygotowania 
i realizacji każdej inwestycji budowlanej oraz sprawowała nadzór nad prawidłowym 
przebiegiem procesu inwestycyjnego. Współpraca ta polegała m.in. na 
bezpośrednich konsultacjach przy opracowywaniu programu funkcjonalno-
użytkowego (jeśli był sporządzany) oraz dokumentacji przetargowej – w celu 
wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej, bądź wykonawcy robót 
budowlanych dla całości lub kolejnego etapu inwestycji. Natomiast nadzór KW PSP 
nad realizacją budowlanych zadań inwestycyjnych obejmował m.in. regularne 
zbieranie od KP/M PSP sprawozdań dotyczących aktualnego stanu zawansowania 
realizowanego przedsięwzięcia oraz doraźne odbywanie spotkań na terenie placu 
budowy.  

W przypadku zakupów – bieżącą ich realizacją w KW PSP w Poznaniu zajmował się 
Wydział Kwatermistrzowski, przy współpracy z pozostałymi komórkami 
organizacyjnymi (w zależności od  kupowanego asortymentu). Z uwagi na dużą ilość 
zakupów realizowanych corocznie przez KW PSP w Poznaniu zaplanowane 
w ramach Programu modernizacji zakupy sprzętu informatycznego i łączności 
(2017 r. i 2018 r.), sprzętu transportowego (2018 r.) oraz wyposażenia osobistego 
i ochronnego funkcjonariuszy (2018 r.) nie stanowiły, zdaniem Komendanta, 
znacznego obciążenia dla realizujących je komórek organizacyjnych. 

W związku z powyższym, mając na uwadze liczbę nadzorowanych inwestycji 
budowlanych oraz wielkość planowanych zakupów – po przeprowadzonej analizie 
potrzeb kadrowych i organizacyjnych – stwierdzono, iż nie zachodzi konieczność 
wzmocnień kadrowych oraz szczególnych zmian organizacyjnych dla zapewnienia 
właściwej obsługi i nadzoru nad realizacją Programu modernizacji. 

 (dowód: akta kontroli str.122-123) 

2.2.Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 roku 
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu 
państwa7 dla każdego z realizowanych przez komendy powiatowe (miejskie) 
budowlanych zadań inwestycyjnych został opracowany program inwestycji, w 
którym określonom.in. celowość inwestycji, ocenę ekonomiczną efektywności 
inwestycji, dane o planowanym okresie realizacji inwestycji, dane o planowanych 
efektach rzeczowych inwestycji, harmonogram realizacji inwestycji, planowany 
łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach 
na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji. Każdy dokument był cyklicznie 
aktualizowany – w okresie poprzedzającym planowanie środków budżetu państwa 
na kolejny rok realizacji (formularze planistyczne RZ-2 oraz BW-I) i przekazywany 
do Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu, gdzie był uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim (dysponentem części 
budżetowej). 

W zakresie zakupu ubrań specjalnych strażaka w ramach Programu  modernizacji, 
Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 
20czerwca 2018 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie wzorców oraz 
szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów 
umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych 
w Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono nowy typu ubrania specjalnego. 
Według Komendanta „Zgodnie z wytycznymi KG PSP od 2018 roku wszystkie 
ubrania zakupywane w ramach ustawy modernizacyjnej muszą być zgodne 
z nowym wzorem”. 

                                                      
7 Dz. U. Nr 238, poz. 1579 
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Ubranie specjalne nie ma określonego czasookresu użytkowania i jego wymiana 
następuje w przypadku zużycia bądź uszkodzenia. Normatyw ubrań dla woj. wlkp. 
wynosi 1960 kpl. 

W zakresie zadań informatyki i łączności w KW PSP nie sporządzano studiów 
wykonalności. Zakres rzeczowy oraz rekomendacje określono na poziomie 
Komendy Głównej PSP. Realizacja przedsięwzięć w tym zakresie podzielona 
została na 3 główne zadania:    

• budowa cyfrowych systemów łączności i modernizacja istniejących rozwiązań 
radiokomunikacyjnych, 

• budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT, 

• budowa i modernizacja systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz 
systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni. 

                  (dowód: akta kontroli str.123-124) 

2.3. Zgodnie z art. 13a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych8 (dalej: PZP) w KW PSP w Poznaniu każdego roku (nie później niż 30 
dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego) jest sporządzony 
i zamieszczony na stronie internetowej KW PSP w Poznaniu plan postępowań 
o udzielenie zamówień, jakie planuje się przeprowadzić w danym roku finansowym. 

Do zakończenia  obecnej kontroli zostało zakończone postępowanie przetargowego 
na „Zakup centralnego serwera wraz z systemem zarządzania dla potrzeb jednostek 
PSP z terenu województwa wielkopolskiego” (zadanie zrealizowane w 2017 
roku).Przebieg postępowania był następujący : 

• 04.09.2017 r. – wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  

• wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego (wniosek został zatwierdzony przez komendanta); 

• 13.09.2017 r. – ogłoszenie przetargu (ogłoszenie o zamówieniu zostało 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE pod nr: 362028-2017-PL); 

• 24.10.2017 r. – otwarcie ofert; wpłynęła jedna oferta z firmy Trecom Poznań  Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Czyżewska 10, 02-908 Warszawa); cena brutto: 
801.960,00 zł (zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
kwotę brutto: 804.000,00 zł); 

• 27.10.2017 r. – rozstrzygnięcie przetargu; wybrano ofertę w/w firmę Trecom 
Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 

• 14.11.2017 r. – zawarcie umowy z wykonawcą (umowa nr WT.2371.60.2017). 
Badanie dokumentacji tego przetargu potwierdziło jego zgodność z PZP. 
                (dowód: akta kontroli str. 8, 273-274,138-317) 

2.4. Inwestorem dla wszystkich budowlanych zadań inwestycyjnych, realizowanych 
w ramach Programu modernizacji są komendanci powiatowi (miejscy). Wszystkie 
inwestycje budowlane były już wcześniej realizowane lub zaplanowane do realizacji 
jeszcze przed ustanowieniem Programu modernizacji. Nie było konieczności 
specjalnego przygotowania komendantów powiatowych (miejskich) do prowadzenia 
przedmiotowych inwestycji.  
W przypadku inwestycji budowlanych formalne włączenie podległych jednostek do 
realizacji przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji nastąpiło z dniem 
1 stycznia 2017 r. Wszystkie przedsięwzięcia budowlane zostały ujęte 
w „szczegółowym podziale kwot przeznaczonych na realizacje Programu 
modernizacji  na poszczególne przedsięwzięcia” (załącznik nr 1 do pisma 

                                                      
8 Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 z późn. zm. 
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Komendanta Głównego PSP BF-I-0754/4-15/17 z dnia 23 stycznia 2017 r.) w części 
zatytułowanej „środki w budżecie”:  
a. budowa budynku strażnicy dla JRG i KP PSP w Śremie – 1.135 tys. zł.,  
b. budowa budynku strażnicy dla JRG i KP PSP we Wrześni – 1.300 tys. zł., 
c. budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz 
zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu – 1.300 tys. zł., 
d. budowa nowego budynku warsztatowo – garażowego wraz z przebudową części 
budynku JRG i KP PSP w Obornikach – 400 tys. zł., 
e. rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Pile – 200 tys. zł.,  
f. przebudowa placu manewrowego w JRG i KP PSP w Szamotułach – 300 tys. zł., 
g. przebudowa pomieszczeń garaży wyjazdowych wraz z montażem odciągów 
spalin w JRG i KP PSP w Międzychodzie – 450 tys. zł. 
W kontroli NIK  zbadano również dokumentację przetargową dwóch największych ( i 
najdroższych) inwestycji, a mianowicie: budowy budynku strażnicy dla JRG i KP 
PSP w Śremie  i budowy budynku strażnicy dla JRG i KP PSP we Wrześni. 
Przedstawione informacje i dokumenty dotyczące postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego budowy budynku strażnicy dla KP PSP w Śremie i we 
Wrześni wykazały zgodność postępowań z PZP. 
              (dowód: akta kontroli str.124-125,318-361,388-815) 
Zakupy ubrań specjalnych realizowane w 2017 r. przez KM PSP w Poznaniu (50 
kpl.) i KP PSP w Kościanie (50 kpl.) nie stanowiły dodatkowego obciążenia dla 
realizujących je komend. Z uwagi na ilość i typowy dla jednostek PSP asortyment 
nie było konieczności specjalnego przygotowania komendantów powiatowych 
(miejskich) do realizacji przedmiotowych zakupów. 
W przypadku zakupów formalne włączenie podległych jednostek do realizacji 
przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji nastąpiło z dniem 26 czerwca 
2017r. – Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 287/17 z dnia 22 czerwca 2017 
roku zmieniające plan wydatków budżetowych na rok 2017 (pismo Wojewody 
Wielkopolskiego nr FB-I.3111.181.2017.4 z dnia 26.06.2017 r.) 

(dowód: akta kontroli str. 8, 285-286) 
2.5 W trakcie realizacji powyższych przedsięwzięć nie  występowały problemy 
związane z zapewnieniem zgodności z celami i założeniami Programu modernizacji.  
                   (dowód: akta kontroli str.49.125-126) 

2.6. Finansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu modernizacji 
przebiegało bez zakłóceń i było płynne, według następującego harmonogramu dla 
poszczególnych przedsięwzięć: 
a. budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT – zakup 
centralnego serwera wraz z systemem zarządzania dla potrzeb jednostek PSP  
z terenu województwa wielkopolskiego (zadanie zrealizowane w 2017 roku). 
Uruchomienie finansowania nastąpiło decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
25 sierpnia 2017 roku nr MF/FS7.4143.3.114.2017.MF.2638 (pismo Wojewody 
Wielkopolskiego nr FB-I.3111.250.2017.3 z dnia 29.08.2017 r.). Realizacja zadania 
zakończona – protokół odbioru z dnia 29.11.2017 r.; faktura nr:697/2017/FVS z dnia 
06.12.2017 r. Finansowanie było płynne – nie wystąpiły trudności w tym obszarze, 
b. zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (zadanie realizowane 
w 2018 roku). Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania – 200 tys. zł , 
c. zakup ubrań specjalnych dla KW PSP (zadanie będzie  realizowane w II półroczu 
2018 roku). Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania – 33 tys. zł. 
Uruchomienie finansowania nastąpiło decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
16 kwietnia 2018 roku nr MF/FS7.4143.3.52.2018.MF.924 (pismo Wojewody 
Wielkopolskiego nr FB-I.3111.94.2018.3 z dnia 18.04.2018 r.), 
d. zakup ubrań specjalnych dla KM/P woj. wielkopolskiego (zadanie będzie  
realizowane w II półroczu 2018 roku). Środki finansowe zaplanowane na realizację 
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zadania – 1.439 tys. zł. Uruchomienie finansowania nastąpiło decyzją Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 roku nr 
MF/FS7.4143.3.52.2018.MF.924 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr 
FB-I.3111.94.2018.3 z dnia 18.04.2018 r.). Na zakup w/w ubrań podpisano umowę  
w dniu 29 października b.r. 
e. budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT – dostawa 
urządzeń sieciowych centralnego węzła informatycznego (przełączniki szkieletowe 
i dostępowe). Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania – 551 tys. zł. 
Uruchomienie finansowania nastąpiło decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
16 kwietnia 2018 roku nr MF/FS7.4143.3.52.2018.MF.924 (pismo Wojewody 
Wielkopolskiego nr FB-I.3111.94.2018.3 z dnia 18.04.2018 r.). Zadanie jest 
w trakcie realizacji w tym roku, 
f. budowa  i modernizacja systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego oraz 
systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni – program zarządzający  
i urządzenia monitorujące. Zadanie realizowane w 2018 roku. Środki finansowe 
zaplanowane na realizację zadania – 100 tys. zł. Uruchomienie finansowania 
nastąpiło decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 roku nr 
MF/FS7.4143.3.52.2018.MF.924 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr 
FB-I.3111.94.2018.3 z dnia 18.04.2018 r.). 

W ramach Programu modernizacji z upływem roku 2017 nie przenoszono środków 
finansowych do wydatków niewygasających. 

                     (dowód: akta kontroli str.125, 837-842) 

2.7. Dostawy zrealizowane w ramach Programu modernizacji przez KW PSP 
w Poznaniu przebiegały terminowo. Opóźnienia nie wystąpiły i nie było konieczności 
naliczania kar umownych. 

2.8. W ramach Programu modernizacji zakończono realizację jednej dostawy 
sprzętu – zakup centralnego serwera wraz z systemem zarządzania dla potrzeb 
jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego (zadanie zrealizowane 
w 2017 roku). Zgodnie z umową nr WT.2371.60.2017 z dnia 14.11.2017 r. 
wykonawca był zobowiązany zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia 29 
listopada 2017 r. Przedmiot umowy został zrealizowany w wyznaczonym terminie, 
czego potwierdzeniem jest protokół odbioru końcowego, zakończony wynikiem 
pozytywnym (odbiór urządzeń bez zastrzeżeń). Przekazanie sprzętu odbyło się 
sprawnie i bezproblemowo w wyznaczonym terminie – końcowym użytkownikiem 
sprzętu jest KW PSP w Poznaniu. 
                                                                                      (dowód: akta kontroli str.126) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

3. Działania w zakresie poprawy systemów wynagradzania 
funkcjonariuszy i pracowników.  

3.1. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nie brała 
udziału w ustalaniu sposobu rozdysponowania środków na podwyżki dla 
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. 

3.2. W KW PSP  dokonano podziału, przyznanej decyzją Ministra Finansów nr 
MF/FS7.4143.3.58.2017.MF.1178 z dnia 15 maja 2017 r., kwoty na poszczególne 
komendy miejskie i powiatowe według limitu zatrudnienia. Podział przekazano do 
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Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w celu przekazania dotacji na 
poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. W Komendzie Wojewódzkiej 
i komendach miejskich/powiatowych występują różne systemy finansowo-księgowe. 
Przyznany limit w 2017 roku na podwyżki uposażeń wynosił 253,00 zł., a  na 
podwyżki dla pracowników cywilnych 250,00 zł ,w przeliczeniu na 1 etat. Przeciętna 
podwyżka uposażeń dla funkcjonariuszy wynosiła 291,17 zł. Składało się na nią 
wzrost uposażenia i wypłacone dodatki motywacyjne w ramach posiadanych 
środków z Programu modernizacji, ze względu na występujące w ciągu roku wakaty. 

Przeciętna podwyżka wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej wynosiła 851,08 zł, 
a w przypadku pozostałych pracowników cywilnych 329,36 zł. Składało się na nią 
wzrost wynagrodzeń, wypłacone dodatki zadaniowe i dodatki specjalne oraz 
przyznane nagrody uznaniowe w ramach posiadanych środków z Programu 
modernizacji ze względu na występujące w ciągu roku zwolnienia lekarskie płatne 
przez ZUS, urlopy macierzyńskie i wychowawcze. Średnie wynagrodzenia przed 
(stan na 31.12.2016 r.) i po podwyżce (stan na 31.12.2017r) wynosiły odpowiednio: 
• uposażenie funkcjonariuszy - 4 329,10 zł. i 4 996,13zł. 
• pracownicy cywilni - 2 574,46 zł. i 3 343,69 zł. 
                                                                        (dowód: akta kontroli str.364, 843-860) 

3.3. Każda jednostka PSP województwa wielkopolskiego samodzielnie ustalała 
kwoty dodatków do uposażeń i wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników. W 
KW PSP oraz w komendach miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej 
woj. wielkopolskiego podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników korpusu służby 
cywilnej uruchomiono w dniach  24.02.2017r. -  01.03.2017r. Jedna z Komend tj. KP 
PSP w Gnieźnie podwyżki dla pracowników korpusu służby cywilnej uruchomiła 
23.03.2017r. Natomiast podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy komendy 
uruchomiły w dniach  28.02.2017r. - 02.03.2017r. 

3.4. Informacje o wypłaconych nagrodach uznaniowych z Programu modernizacji 
zawierają poniższe tabele. Przyznawanie nagród dla pracowników cywilnych oraz 
funkcjonariuszy w komendach realizowano w porozumieniu ze stroną związkową. 

Rok 2017           Wypłata nagród uznaniowych  z Programu modernizacji 
                                       Kwoty wypłaconych nagród uznaniowych 

korpus służby cywilnej pozostali 
pracownicy 

cywilni główny księgowy pozostałe stanowiska 

2 835,23 48 354,36 9 823,36 

I połowa 2018 r Wypłata nagród uznaniowych z Programu modernizacji 
 Kwoty wypłaconych nagród uznaniowych 

korpus służby cywilnej pozostali 
pracownicy 

cywilni główny księgowy pozostałe stanowiska 

290,98 5 777,00 834,48 

 
 

Wypłata nagród uznaniowych z Programu modernizacji 
  3.5. Stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej 

województwa wielkopolskiego na dzień 31 grudnia 2016 r., 31 grudnia 2017r. oraz 
na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższa tabela. Wolne etaty w pierwszych 
półroczach związane były z oczekiwaniem na ukończenie nauki przez słuchaczy 
szkół pożarniczych, którzy wcielani są do służby po zakończeniu nauki. 
Wykorzystanie etatów funkcjonariuszy w komendach powiatowych i miejskich woj. 
wielkopolskiego latach 2016-2017 utrzymywało się na poziomie ponad 96 %.Spadek 
wykorzystania etatów, który odnotowano w 2018r. związany był z przyznaniem od 
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1 stycznia 2018r. dla województwa wielkopolskiego dodatkowych 55 etatów 
funkcjonariuszy, w związku ze zwiększeniem zadań dla Państwowej Straży 
Pożarnej. Zakończenie procesów rekrutacyjnych oraz skierowanie funkcjonariuszy 
na kurs, spowoduje, że prognozowana liczba wakatów w II półroczu 2018 r. ulegnie 
zmniejszeniu. 
 
 

 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

4. Osiąganie celów Programu modernizacji. 

4.1. Według stanu na koniec 2017 r. plan finansowy dla wszystkich przedsięwzięć 
budowlanych oraz zakupów realizowanych na obszarze województwa 
wielkopolskiego w ramach Programu modernizacji został wykonany w 100% .  

Zadanie „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” zostało 
zrealizowane także w 100%, a zadanie „Zwiększenie konkurencyjności 
wynagrodzeń pracowników cywilnych” zostało zrealizowane w 99,60%. 
Niewydatkowane środki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz 
Pracy. 

4.2. Wydatki objęte Programem modernizacji nie były przeniesione do wydatków 
niewygasających z końcem 2017 r. 

4.3. W  osobistej opinii Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej, według stanu na koniec 2017 r., ..{zadnia Programu modernizacji w 
woj. wielkopolskim zostały w pełni osiągnięte. Wykonanie planu finansowego 
Programu modernizacji dla zadań realizowanych w 2018 r. (według stanu na koniec 
I połowy 2018 r. wyniosła: dla budowy nowego budynku strażnicy JRG nr 4 KM PSP 
w Poznaniu - 1%). Realizacja większości zadań wg stanu na koniec czerwca 2018 r.  
nie była jeszcze rozpoczęta (zadanie „Wzmocnienie motywacyjnego systemu 
uposażeń funkcjonariuszy” zrealizowano w 100% w 2017 roku, a  na koniec I połowy 
2018 roku w 55,04%). 

Zadanie „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” 
zostało zrealizowane w 99,60% w 2017 roku. Wzrost wynagrodzeń został 
zrealizowany w całości. Niewydatkowane środki dotyczą składek na ubezpieczenie 
społeczne oraz Fundusz Pracy na koniec połowy 2018 roku  zostały zrealizowane 
w 51,59%}.  

(dowód: akta kontroli str.127-137,370-371) 

rok 

funkcjonariusze pracownicy cywilni 

limit stan wakaty 
Wykorzys- 

tanie 
etatów (%) 

limit stan wakaty 
Wykorzysta- 
nie etatów 

(%) 

2016 2451 2374 77 96,86 117 109 8 93,16 

2017 2451 2366 85 96,53 117 110 7 94,23 

połowa 
2018 

2506 2368 138 94,49 117 108 9 92,30 

Ocena cząstkowa 
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4.4. Środki finansowe pozyskane w ramach Programu modernizacji na realizację 
w 2017 roku zakupów oraz inwestycji budowlanych umożliwiły dokonanie zakupu 
centralnego serwera wraz z systemem zarządzania dla potrzeb jednostek PSP 
z terenu województwa wielkopolskiego oraz zakupu 100 kompletów ubrań 
specjalnych dla funkcjonariuszy KM PSP w Poznaniu i KP PSP w Kościanie. Bez 
tych środków ww. zakupy nie zostałyby zrealizowane. Program modernizacji 
umożliwił również zakończenie w 2017 roku przebudowy placu manewrowego na 
terenie JRG i KP PSP w Szamotułach oraz zakończenie realizacji budowy nowej 
siedziby dla JRG i KP PSP w Śremie (znaczne przyspieszenie terminu zakończenia 
budowy i przekazania budynku do użytkowania). Natomiast środki finansowe 
zaplanowane w ramach Programu modernizacji na realizację w 2018 roku zakupów 
oraz inwestycji budowlanych umożliwią dokonanie zakupu samochodu ratowniczo – 
gaśniczego GBA, sprzętu informatycznego i łączności (przełączniki szkieletowe, 
przełączniki dostępowe, program zarządzający, urządzenia monitorujące) oraz 
ponad 400 kompletów ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy KM/P PSP woj. 
wielkopolskiego. Według Komendanta „Bez tych środków ww. zakupy nie byłyby 
możliwe do realizacji”. Program modernizacji pozwoli również na zakończenie w 
latach 2018-2020 realizacji 4 inwestycji budowlanych: 

- budowa budynku strażnicy dla JRG i KP PSP we Wrześni (planowane 
zakończenie w 2020 roku); 

- budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz 
zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG 4 w Poznaniu (planowane 
zakończenie w 2020 roku); 

- przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją 
kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG nr 1  

i KM PSP w Koninie (planowane zakończenie w 2018 roku); 

- przebudowa pomieszczeń garaży wjazdowych wraz z montażem odciągów w 
JRG i KP PSP w Międzychodzie (planowane zakończenie w 2018 roku). 

W przypadku inwestycji w Pile (rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG 
i KP) i Obornikach (budowa nowego budynku warsztatowo – garażowego wraz 
z przebudową części budynku JRG i KP), Program modernizacji pozwolił na ich 
rozpoczęcie. Wszystkie realizowane przedsięwzięcia budowlane poprawią warunki 
pełnienia służby, warunki garażowania i konserwowania pojazdów pożarniczych 
oraz warunki przechowywania i konserwowania sprzętu gaśniczego, ratowniczego 
oraz uzbrojenia osobistego w wybranych jednostkach ratowniczo – gaśniczych 
i komendach powiatowych (miejskich) PSP. 

Zdaniem Komendanta „wskazana jest kontynuacja Programu modernizacji na 
kolejne okresy realizacji, która pozwoli na długofalowe planowanie realizacji 
inwestycyjnych zadań budowlanych oraz zakupów pojazdów, sprzętu i wyposażenia 
co umożliwi bardziej racjonalne wydatkowanie środków finansowych (np. możliwość 
zawierania wieloletnich umów z wykonawcami robót budowlanych pozwala na 
znacznie szybszą i tańszą realizację inwestycji)”. 

(dowód: akta kontroli str.371) 
4.5. Wydatki  Programu modernizacji w I połowie 2018 roku dotyczyły wypłaty 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagrody rocznej za 2017 rok, wraz z 
pochodnymi. Ponadto realizowano na bieżąco wydatki dotyczące podwyższenia 
wynagrodzeń/uposażeń wraz z wydatkami relacjonowanymi. W ocenie 
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
„miarodajnej oceny osiągniętych celów będzie można dokonać po zakończeniu 
realizacji wszystkich zadań – na koniec 2018 r.” 
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Ad 6. Dla oceny osiągania celów Programu modernizacji nie zlecano badań 
ewaluacyjnych. W KW PSP w Poznaniu na bieżąco prowadzona jest analiza 
realizacji zadań,  po zakończeniu  projektu – np. analizy kosztów eksploatacyjnych 
czy też kosztów bieżącego utrzymania  i mediów, jak np. zużycia energii 
elektrycznej po oddaniu do użytkowania nowego obiektu strażnicy. W przypadku 
zakupów oraz zadań budowlanych badanie jakości zrealizowanych zadań odbywa 
się na etapie odbioru przedmiotu zamówienia (w przypadku zakupów) lub przy 
każdym odbiorze częściowym i odbiorze końcowym robót budowlanych – przy 
udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego – z przeprowadzenia którego powstaje 
protokół odbioru robót podpisany przez wszystkich. 

(dowód: akta kontroli str.372) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

5. Wpływ Programu modernizacji na realizację zadań 
finansowanych z bieżącego budżetu służb.  

5.1. Program modernizacji nie wpłynął ujemnie na plany finansowe Komendy 
Wojewódzkiej PSP w Poznaniu w roku  2017, w tym na  realizację dotychczasowych 
zadań, w szczególności w zakresie remontów, utrzymania posiadanej infrastruktury 
i eksploatacji sprzętu. Nie zwracano się do przełożonych o zwiększenie środków na 
te zadania. Na rok 2018 zaplanowano  budowę i modernizację systemu zasilania 
awaryjnego i gwarantowanego serwerowni, wraz z systemem zarządzającym  
i monitorowania. Zadanie to  jest realizowane zgodnie z wytycznymi KG PSP pod 
nazwą „Budowa i modernizacja systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego 
oraz systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni.” Zadanie zaplanowane na 
2018 rok i jest w trakcie realizacji. Pozostałe zadania ujęte w Programie 
modernizacji realizowane są przez komendy powiatowe/miejskie PSP z terenu woj. 
wielkopolskiego. Dotychczasowe wsparcie finansowe z Programu modernizacji, 
spowodowało, że nie było konieczności planowania w budżecie Komendy na rok 
2018 dodatkowych środków finansowych na te zadania. W związku z tym, nie 
zwracano się do przełożonych o zwiększenie środków finansowych w tym roku. 

5.2. W ramach realizacji Programu modernizacji Komendant nie otrzymywał od 
przełożonych osobnych wytycznych w sprawie remontów, utrzymania posiadanej 
infrastruktury oraz eksploatacji sprzętu. 

W zakresie zakupu ubrań specjalnych strażaka od wielu lat trwały na szczeblu 
centralnym prace w sprawie opracowania nowego wzoru umundurowania 
specjalnego strażaka. Zwieńczeniem prac nad nowym wzorem umundurowania było 
stworzenie nowego wzoru wprowadzonego Zarządzeniem nr 6 Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniającego 
zarządzenie w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych 
i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony 
indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej oraz o zatwierdzeniu 
„Opisu Przedmiotu Zamówienia” dotyczącego nowego typu ubrania specjalnego. 
Zgodnie z wytycznymi KG PSP od 2018 roku wszystkie ubrania kupowane 
w ramach ustawy modernizacyjnej muszą być zgodne z nowym wzorem. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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5.3. W przypadku Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu nie było konieczności 
rezygnacji z istotnych przedsięwzięć ujętych w planach remontowych jednostki na 
lata 2017-2018. 

5.4.W ramach środków finansowych z Programu modernizacji Komenda 
Wojewódzka PSP w Poznaniu nie wybudowała i nie oddała do użytku żadnej nowej 
infrastruktury, dlatego nie były poniesione nakłady na remonty i utrzymanie tej 
infrastruktury. 

(dowód: akta kontroli str.374-375) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

6. Nadzór nad realizacją Programu modernizacji. 

6. 1. Zgodnie z §43.1 Regulaminu pracy i służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP 
w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2010 r. Komendant prowadzi cotygodniowe odprawy 
z kierującymi komórkami organizacyjnymi komendy i innymi wytypowanymi 
osobami, w trakcie których m.in. omawiane są zrealizowane w tygodniu minionym 
zadania, planowane do realizacji w następnym, a także stan realizacji wszystkich 
przedsięwzięć realizowanych przez KW PSP w Poznaniu, również w ramach 
Programu modernizacji. Ponadto podczas bieżących spotkań roboczych 
z kierującymi komórkami organizacyjnymi szczegółowo omawiany jest stan 
zaawansowania oraz ewentualne zagrożenia dla realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć. Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP co miesiąc przekazuje do 
Komendy Głównej PSP szczegółowe sprawozdanie z realizacji Programu 
modernizacji. W zakresie inwestycji budowlanych inwestorem dla wszystkich 
budowlanych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2017 – 2018 na 
obszarze województwa wielkopolskiego w ramach Programu modernizacji są 
komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja 
wszystkich budowlanych zadań inwestycyjnych ujętych w Programie modernizacji 
była zaplanowana jeszcze przed ustanowieniem Programu modernizacji (w 
przypadku inwestycji w Śremie, Wrześni, Poznaniu i Obornikach – była to 
kontynuacja zadań już realizowanych, natomiast w przypadku inwestycji w Pile, 
Szamotułach i Międzychodzie – było to rozpoczęcie realizacji nowych 
przedsięwzięć). Zadaniem KW PSP jest bezpośrednia współpraca z KP/KM PSP w 
zakresie przygotowania i realizacji każdej inwestycji budowlanej oraz nadzór nad 
prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego. Współpraca ta polega m.in. na 
bezpośrednich konsultacjach przy opracowywaniu programu funkcjonalno-
użytkowego (jeśli jest on sporządzany) oraz przy opracowywaniu dokumentacji 
przetargowej – zarówno w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej jak 
również wykonawcy robót budowlanych dla całości lub kolejnego etapu inwestycji. 
Natomiast nadzór KW PSP nad realizacją budowlanych zadań inwestycyjnych 
obejmuje m.in. regularne zbieranie od KP/M PSP sprawozdań dotyczących 
aktualnego stanu zawansowania realizowanego przedsięwzięcia oraz doraźne 
odbywanie spotkań na terenie placu budowy.  

W zakresie zakupów inwestycyjnych – bieżącą ich realizacją w KW PSP w Poznaniu 
zajmują się właściwe w danym zakresie komórki organizacyjne (w zależności od  
kupowanego asortymentu). Z uwagi na dużą ilość zakupów realizowanych corocznie 
przez KW PSP w Poznaniu zaplanowane w ramach Programu modernizacji zakupy 
sprzętu informatyki i łączności (Wydział Informatyki i Łączności – 2017 r. i 2018 r.), 
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sprzętu transportowego (Wydziały Techniczny i Kwatermistrzowski – 2018 r.) oraz 
wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (Wydział Kwatermistrzowski 
– 2018 r.) nie stanowią znacznego dodatkowego obciążenia dla realizujących je 
komórek organizacyjnych. 

6.2. Realizacja Programu modernizacji w KW PSP w Poznaniu nie była 
przedmiotem kontroli (nadzoru) organów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra SWiA (Departamentu Kontroli i Nadzoru, Biura Nadzoru Wewnętrznego), 
ani komórek (jednostek) właściwych w sprawach kontroli, nadzoru i audytu KG PSP 
lub wojewody wielkopolskiego.   

6.3.  W stosunku do Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu nie zostały, jak dotąd, 
sformułowane żadne wnioski bądź zalecenia przez podmioty prowadzące nadzór 
nad realizacją Programu modernizacji. 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

III. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli odstępuje od sformułowania wniosków pokontrolnych, o których mowa 
w art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. 

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 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli 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,     listopada 2018 r. 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Dyrektor 
Z up. Grzegorz Malesiński 

Wicedyrektor 
Jan Kołtun 

doradca prawny 
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