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I. Dane identyfikacyjne 
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk1 

 

płk SG Andrzej Prokopski, Komendant MOSG od dnia 6 kwietnia 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

kmdr SG Wojciech Heninborch w okresie od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., 
płk SG Piotr Patla, Komendant MOSG w okresie od 1 lutego 2017 r. do 7 marca 
2018 r.; kontradm. SG Piotr Stocki, Komendant MOSG w okresie od 1 lipca 2007 r. 
do 31 stycznia 2017 r. 

(akta kontroli str. 3-11) 

Badaniami kontrolnymi zostały objęte obszary: 
- organizacja prac nad przygotowaniem Programu modernizacji2, 
- udział w opracowaniu założeń Programu, w tym propozycje podziału środków na 

poszczególne przedsięwzięcia, 
- udział w opiniowaniu wewnątrzresortowym, 
- przygotowanie organizacyjno-kadrowe jednostki do realizacji Programu 

modernizacji, 
- przygotowanie propozycji inwestycji i dostaw sprzętu, w tym harmonogramów ich 

realizacji, 
- realizacja przedsięwzięć objętych Programem modernizacji, 
- finansowanie realizacji przedsięwzięć objętych Programem, 
- propozycje zmian planów finansowych przedsięwzięć objętych Programem, 
- organizacja monitorowania i nadzoru nad realizacją Programu, 
- sprawozdawczość w zakresie przedsięwzięć objętych Programem, 
- badania audytowe i inne w zakresie realizacji i efektywności Programu, 
- wnioski i zalecenia w zakresie realizacji Programu modernizacji. 

 

Kontrolą objęty został okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. oraz okresy 
wcześniejsze i późniejsze w zakresie niezbędnym dla realizacji celu kontroli. 

 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

 

Jarosław Pułka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/120/2018 z 27.06.2018 r.  

                                                                                             (akta kontroli str.1-2) 
 

                                                      
1 Dalej: MOSG . 
2 Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 
- dalej „Program” lub „Program modernizacji” wprowadzony ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu 
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" (Dz. U. 
poz. 2140 ze zm.). 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości4, 
realizację przez MOSG Programu modernizacji, w okresie objętym kontrolą. 

Pozytywną ocenę uzasadniają: 

 wystarczające przygotowanie organizacyjno-kadrowe MOSG do realizacji 
przedsięwzięć określonych w Programie, 

 prawidłowe przygotowanie propozycji inwestycji i dostaw sprzętu, w tym 
opracowanie Programów inwestycji i dokumentacji projektowej zadań 
inwestycyjnych finansowanych środkami z Programu, 

 właściwa i pełna realizacja przedsięwzięć objętych Programem, w tym 10 
zadań inwestycyjnych, 

 rzetelnie i terminowo prowadzona przez MOSG sprawozdawczość  
w zakresie przedsięwzięć objętych Programem. 

NIK negatywnie oceniła wydatkowanie środków z Programu dokonanych w grudniu 
2017 r. w łącznej kwocie 278 689,80 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa 
krytej strzelnicy w m. Gdańsk”, na zakup pierwszego wyposażenia obiektu 
budowlanego, którego MOSG jeszcze nie posiadał. Wydatki zostały poniesione  
z naruszeniem § 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu 
państwa5.  W ocenie NIK, poniesione wydatki były niecelowe i niegospodarne, dokonane  
z naruszeniem art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych6. Wydatki te zostały poniesione za zgodą i wiedzą Komendy 
Głównej Straży Granicznej i nie zostały zakwestionowane w trybie nadzorczym.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności 

1. Zgodność działań realizowanych przez Straż Graniczną 
z założeniami i celami Programu. 

1. W zakresie przygotowania Programu Komendant Główny Straży Granicznej nie 
zlecił MOSG żadnych zadań. W ramach przygotowania do realizacji inwestycji 
budowlanych przewidzianych do finansowania ze środków Programu, w dniach 12-
14.07.2016 r. w MOSG odbyła się wizyta monitorująca przedstawicieli Biura 
Techniki i Zaopatrzenia7 Komendy Głównej Straży Granicznej8. W wyniku 
przeprowadzonej wizyty pismem z 01.08.2016 r. Dyrektor BTiZ KGSG wystąpił do 
Komendanta MOSG o przygotowanie m.in. koncepcji zagospodarowania, aktualizacji 
wycen, wystąpienia do Komendanta Głównego SG o zmianę harmonogramów 
finansowania następujących inwestycji: „Przebudowa budynku nr 3 na Placówkę SG 
w m. Szczecin”; „Budowa krytej strzelnicy w PSG Szczecin”; „Budowa bazy dla 
statków powietrznych w m. Gdańsk – Rębiechowo”; „Przebudowa obiektów placówki 
w m. Władysławowo”; „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających  
w m. Nowa Pasłęka”. 

(akta kontroli str. 19-23, 47-70) 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
5 Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579 – dalej rozporządzenie Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. 
6 Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm. – dalej ustawa o finansach publicznych. 
7 Dalej: BTiZ. 

8 Dalej: KGSG. 
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W ramach realizacji założeń Programu w odniesieniu do  sprzętu transportowego 
pływającego - Dyrektor BTiZ KGSG telegramem z 28.01.2016 r. zwrócił się  
o przesłanie przez MOSG propozycji zadań z zakresu techniki morskiej do realizacji 
w latach 2017 – 2020. W odpowiedzi Komendant MOSG telegramem z 02.02.2016 r., 
uzupełnionym 15.04.2016 r. przesłał propozycje MOSG dotyczące zakupu jednostek 
pływających. 
                                                                                          (akta kontroli str. 71-79) 
W zakresie planowanych zakupów sprzętu transportowego lądowego – 
przygotowanie programu odbywało się w KGSG (zamówienia centralne), a 
Komendant MOSG uczestniczył w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia 
sprzętu transportowego zgłaszając uwagi i potrzeby w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 19, 80-96) 

Proces podwyżek uposażeń dla funkcjonariuszy oraz wzrostu wynagrodzeń 
pracowników cywilnych realizowany był w MOSG na podstawie przekazywanych  
z KGSG zaleceń i wytycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 97-105) 

Komendant Główny SG pismem z 27.01.2017 r. przesłał plan dochodów i wydatków 
MOSG na 2017 r., w którym wydatki MOSG ustalono w wysokości 160 135 tys. zł,  
w tym środki finansowe na realizację przedsięwzięć objętych Programem w kwocie 
7 022 tys. zł (tj. 4,4% wydatków MOSG). Wydatki MOSG na 2018 r. Komendant 
Główny SG ustalił w wysokości 160 456 tys. zł, w tym kwota 12 552,7 tys. zł (tj. 
7,8% wydatków) przeznaczona została na realizację przedsięwzięć objętych 
Programem. 

(dowód: akta kontroli str. 105-145) 

2. W ramach przygotowania zakupu sprzętu transportowego pływającego MOSG 
dokonywał analizy użytkowanych jednostek pływających pod kątem czasu ich 
eksploatowania i zastąpienia ich sprzętem nowocześniejszym.  W zakresie sprzętu 
transportowego lądowego dokonywano analizy stanu posiadania w zakresie 
wycofania sprzętu wyeksploatowanego (zużytego i o przekroczonych limitach 
przebiegu bądź czasu eksploatacji).  Natomiast w ramach przygotowania inwestycji 
budowlanych dokonano analizy stanu posiadania użytkowanych obiektów 
budowlanych pod kątem potrzeb infrastrukturalnych w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych MOSG z uwzględnieniem ich zadań i potrzeb. Wyniki analiz 
zawarte były w uzasadnieniach do programów inwestycji opracowanych dla 
poszczególnych zadań, a w zakresie sprzętu transportu pływającego ujęte były  
w pismach do BTiZ KGSG. 

(dowód: akta kontroli str. 23-24, 73-79, 146-201) 

3. W latach 2017 – 2018 (30.06.) MOSG realizował dwa przedsięwzięcia w ramach 
Programu, tj. inwestycje budowlane oraz zakupy sprzętu transportowego. W tym 
samym okresie Komendant MOSG nie zgłaszał Komendantowi Głównemu SG 
zmian w limitach wydatków pomiędzy tymi przedsięwzięciami. Komendant MOSG 
zgłaszał natomiast zmiany dotyczące zmniejszenia lub zwiększenia środków 
finansowych przydzielonych na poszczególne zadania lub wnioskował  
o przydzielenie środków na nowe zadania w ramach ww. dwóch przedsięwzięć. 
Powodem zgłaszanych zmian była potrzeba zabezpieczenia środków na realizacje 
poszczególnych zadań. 

Wg pierwotnego planu finansowego MOSG na 2017 r. kwota na poszczególne 
przedsięwzięcia wynosiła: 
1) inwestycje budowlane – plan: 1 205 tys. zł (wykonanie na 31.12.2017 r. wyniosło: 

1 086,1 tys. zł); 
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2) zakupy sprzętu transportowego – w pierwotnym planie nie przyznano środków 
(wykonanie wyniosło 3 308,1 tys. zł). 

Różnica pierwotnego planu do wykonania w kwocie 119 tys. zł wynikała  
z oszczędności w toku realizacji poszczególnych zadań. W związku z powyższym  
w trakcie roku Komendant MOSG występował pismami do Komendanta Głównego 
SG o zmniejszenie planu finansowego. Plan po zmianach na koniec 2017 r. wynosił 
1 086,1 tys. zł. Natomiast środki na zakup sprzętu transportowego MOSG otrzymał 
od KGSG w trakcie roku budżetowego. 

W 2018 r. (do 30.06.2018 r.) MOSG realizował wyłącznie inwestycje budowlane.  
Wg pierwotnego planu na 2018 r. na inwestycje budowlane zaplanowano 5 458 tys. 
zł natomiast wykonanie na 30.06.2018 r. wynosiło 107 tys. zł. Zatwierdzoną 
28.03.2018 r. korektą budżetu SG plan wydatków MOSG na 2018 r. w odniesieniu 
do zadań inwestycyjnych uległ zwiększeniu o kwotę 11 274,9 tys. zł, tj. do kwoty 
16 809,6 tys. zł. Zwiększenie o kwotę 10 774,8 tys. zł dotyczyło zadania pn.”Budowa 
krytej strzelnicy w m. Gdańsk”. 

(dowód: akta kontroli str. 202-236) 

Pismem z 05.04.2018 r. Komendant MOSG (p.o. kmdr SG Wojciech Heninborch) 
wystąpił z wnioskiem do Komendanta Głównego SG o odstąpienie od realizacji 
robót budowlanych dot. zadania pn. „Budowa krytej strzelnicy w m. Gdańsk”, na 
którą MOSG planował przeznaczyć 16 199 tys. zł oraz jednocześnie przeznaczyć te 
środki na dofinansowanie 3 innych zadań inwestycyjnych realizowanych przez 
MOSG (bez wskazania kwotowego podziału tych środków). Pismem z 19.05.2018 r. 
Dyrektor BTiZ poinformował o wyrażonej zgodzie przez Zastępcę Komendanta 
Głownego na dokonanie zmiany przydziału środków finansowych, tj. na zadanie pn. 
„Budowa krytej strzelnicy w m. Gdańsk” w 2018 r. o kwotę 10 774,8 tys. zł i w 2019 r.  
o kwotę 5 552,2 tys. zł oraz na zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Budowa 
bazy statków powietrznych w m. Gdańsk-Rębiechowo” w 2019 r. o kwotę 652,2 tys. 
zł. W konsekwencji 10.07.2018 r. w związku z zatwierdzoną korektą budżetu SG na 
2018 r. plan finansowy MOSG w zakresie inwestycji budowlanych uległ 
zmniejszeniu o kwotę 10 774,8 tys. tj., do kwoty 6 034,8 tys. zł. 
(zadanie szerzej opisane w obszarze nr 2 niniejszego wystąpienia) 

(dowód: akta kontroli str. 237-245) 

4. Komendant MOSG wyjaśnił, że nie miał problemów z zapewnieniem zgodności 
realizowanych zadań z celami i założeniami Programu w zakresie zakupu sprzętu 
transportowego lądowego i morskiego. Natomiast w zakresie realizowanych 
inwestycji napotkano na następujące problemy: mniejsze zainteresowanie 
potencjalnych wykonawców projektami MOSG z uwagi na dużą liczbę inwestycji 
realizowanych w kraju; wzrost cen robót budowlanych – ceny ofert składanych  
w prowadzonych postępowaniach przetargowych na roboty budowlane znacznie 
przekraczały środki przeznaczane na realizację zadań, co powodowało konieczność 
unieważniania postępowań, przeprowadzania ich ponownie, a tym samym zmiany 
planowanych terminów realizacji. Zdaniem Komendanta wysokie ceny składanych 
ofert przy znacznie ograniczonej liczbie wykonawców przystępujących do 
przetargów mogą stanowić zagrożenie dla wykonalności zamierzonych przedsięwzięć. 
Wystąpił również przypadek odstąpienia przez MOSG od realizacji umowy z winy 
wykonawcy. 
Powyższe problemy znalazły odzwierciedlenie w realizacji następujących zadań: 

1) „Budowa krytej strzelnicy w m. Gdańsk” – najniższa oferta w przeprowadzonym 
postępowaniu przetargowym przekraczała wartość zabezpieczonych środków  
o kwotę 3 777 741,05 zł. W 2018 r. wstrzymano realizację zadania. 
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2) „Budowa boksów garażowych w m. Szczecin” – w okresie od lipca 2017 r. do 
marca 2018 r. przeprowadzono cztery postępowania przetargowe. Pierwsze trzy 
postępowania zostały unieważnione, ponieważ najniższe oferty przekraczały 
możliwości zamawiającego o kwotę 897 587,61 zł (w dwóch postępowaniach) 
oraz o 449 550,00 zł (w trzecim postępowaniu). Wykonawcę wyłoniono w ramach 
czwartego postępowania. Umowę na realizację zadania zawarto w maju 2018 r. 

3) „Termomodernizacja budynku nr 1 w m. Świnoujście” – umowę z wykonawcą 
robót zawarto w wyniku przeprowadzenia trzeciego postępowania przetargowego.  
W pierwszym postępowaniu najniższa oferta przekraczała wartość zabezpieczonych 
środków o kwotę 1 433 392,71 zł. W drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę, 
jednak nie przystąpił on do podpisania umowy9. 

4) „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka” – 
w 2017 r. MOSG odstąpił od umowy na wykonanie koncepcji architektoniczno-
budowlanej i dokumentacji projektowej z winy wykonawcy, z uwagi na 
niezrealizowanie przedmiotu umowy w wymaganym terminie. Wykonawcę 
obciążono karą umowną. W 2018 r. ponownie przystąpiono do realizacji zadania 
i przeprowadzono postępowanie przetargowe. W ramach przeprowadzonego 
postępowania najniższa złożona oferta przekraczała wartość zabezpieczonych 
środków o kwotę 38 940 zł. Po uzyskaniu dodatkowych środków na finansowanie 
zadania, została zawarta 09.05.2018 r. umowa z wykonawcą. 

                                                                             (akta kontroli str. 12, 25, 44-46) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki  
w zakresie zgodności realizowanych działań z założeniami i celami Programu. 

2. Realizacja zakupów i inwestycji. 

1. Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 zarządzenia nr 119 Komendanta Głównego SG  
z 2.12.2016 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów SG, określenia ich 
terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań 
terenowych organów SG oraz organizacji komend oddziałów, placówek  
i dywizjonów10, w związku z wejściem w życie ustawy modernizacyjnej, decyzją Nr 
62 Komendanta MOSG z 2.03.2017r. (zmienioną decyzją nr 91 z 18.05.2017 r.) 
powołano w MOSG zespół monitorujący realizację zadań w zakresie Programu, do 
którego należał m.in. nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych oraz zakupem 
jednostek pływających. 

(akta kontroli str. 246-248) 

Na wniosek Komendanta MOSG, w 2017 r. Zespół Audytu Wewnętrznego 
przeprowadził zadanie audytowe pn. „Proces realizacji Programu modernizacji 
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu  
w latach 2017-2020 przez Morski Oddział Straży Granicznej”. W trakcie 
prowadzonych czynności audytowych dokonano m.in. analizy zasobów kadrowych 
komórek organizacyjnych realizujących zadania w ramach Programu oraz 
weryfikacji zasobów kadrowych MOSG pod kątem wyłonienia osób posiadających 
wykształcenie z zakresu budownictwa oraz uprawnienia wykonawcze do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych. 

(akta kontroli str. 312-347) 

                                                      
9 W postępowaniu nie wymagano wniesienia wadium. 

10 Dz.Urz. KGSG z 2016 r. poz. 108 ze zm. 
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W wyniku dokonanego przeglądu kadrowego w ramach audytu dokonano 
wzmocnienia komórek uczestniczących w procesie realizacji zadań wynikających  
z Programu, tj. w ramach posiadanych zasobów oraz zatrudnienia 1 pracownika  
w Sekcji Zamówień Publicznych. 

(akta kontroli str. 348-350) 

Decyzjami nr 166 i 167 z 18.09.2017 r. Komendant MOSG powołał Komisje 
wyznaczone do nadzorowania procesu budowy jednostek pływających.  

(akta kontroli str. 351-352) 

2. W ramach zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu w MOSG, studium 
wykonalności sporządzono w 2010 r.  dla zadania pn. „Budowa bazy dla statków 
powietrznych w m. Gdańsk-Rębiechowo”11. W przypadku pozostałych zadań plany  
i harmonogramy inwestycji budowlanych zawarte były w Programach inwestycji dla 
poszczególnych zadań. Harmonogramy opracowano również dla budowy jednostek 
pływających. 

(akta kontroli str. 146-201, 353-364 ) 

3. W kontrolowanym okresie w ramach zadań finansowanych z Programu, MOSG 
prowadził 18 postępowań (9 w 2017 r. i 9 w 2018 r.) w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego o łącznej wartości szacunkowej netto 25 011,1 tys. zł. 
Wszystkie postępowania prowadzone były w trybie przetargu nieograniczonego.  
Z 18 postępowań unieważnione zostały dwa w 2017 r. i cztery w 2018 r. (do 30.06.). 
Unieważnienia pięciu postępowań nastąpiły na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych12 (kwota najniżej oferty 
przewyższała kwotę środków przeznaczonych na realizację zadania), a jednego na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp (oferent nie wniósł zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy).  

W prowadzonych postępowaniach nie wystąpiły przypadki składania przez 
wykonawców odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. 

(akta kontroli str. 365-368) 

Do kontroli wybrano trzy postępowania o największej wartości, tj.: 

1) 8/ZP/2018 - Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę budynku 
garażowego wielostanowiskowego wraz z infrastrukturą techniczną w m. Szczecin  
o wartości umowy: 1 583 771,34 zł brutto; 
2) 4/ZP/2017 - Dostawa jednej fabrycznie nowej jednostki pływającej o długości 9,0 -
11,0 m o wartości umowy: 1 298 800,00 zł brutto; 
3) 21/ZP/2017 - Dostawa autobusu na potrzeby MOSG o wartości umowy:  
1 131 600,00 zł brutto.  

Zamówienie na dostawę jednostki pływającej oraz zamówienie dot. dostawy 
autobusu poddane były w 2018 r. kontrolom zewnętrznym: kontroli przeprowadzonej 
przez Biuro Kontroli KGSG w zakresie „Udzielania zamówień publicznych i realizacji 
umów zawartych na dostawę jednostek pływających w MOSG w 2017 r.” oraz 
kontroli przeprowadzonej przez NIK Delegaturę w Gdańsku dot. „Wykonania 
budżetu państwa w 2017" (kontroli podlegało m.in. zamówienie na zakup autobusu). 
W wyniku przeprowadzonych kontroli przez Biuro Kontroli KGSG oraz NIK  
w zakresie udzielania ww. zamówień publicznych nie stwierdzono 
nieprawidłowości13.  

(akta kontroli str. 365-368, 408-455) 

                                                      
11 W związku z ubieganiem się przez MOSG o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013. 

12 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. – dalej Pzp. 

13 W związku z powyższym w niniejszej kontroli odstąpiono od badania tych postępowań. 



 

8 

Kontrola postępowania na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 
budynku garażowego wielostanowiskowego wraz z infrastrukturą techniczną w m. 
Szczecin, w szczególności pod kątem ustalenia wartości zamówienia oraz wyboru 
trybu, wykazała, że wartość zadania została oszacowana na podstawie aktualnego 
kosztorysu inwestorskiego, prawidłowo dokonano wyboru trybu postępowania,  
a postępowanie przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w Pzp. 

(akta kontroli str. 369-407) 

4. Terenowe jednostki organizacyjne MOSG (placówki, dywizjony) samodzielnie nie 
wykonywały zadań związanych z realizacją Programu. Za zakup sprzętu 
transportowego pływającego odpowiedzialny był Wydział Techniki Morskiej (WTM), 
natomiast komórką wiodącą w procesie realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze 
budowlanym oraz w zakresie zakupu pojazdów – Wydział Techniki i Zaopatrzenia 
(WTiZ). Przedstawiciele jednostek terenowych wchodzili w skład zespołu 
monitorującego realizację zadań w zakresie Programu. Ponadto na etapie tworzenia 
założeń funkcjonalno-użytkowych dla poszczególnych programów inwestycji, 
przedstawiciele merytorycznych wydziałów MOSG, podległych dywizjonów  
i placówek uczestniczyli w ich uzgodnieniach. 

(akta kontroli str. 246-248, 493-504) 

Komendant wyjaśnił, że w czasie prac komisji przygotowujących opisy przedmiotów 
zamówienia na bieżąco prowadzone były konsultacje z zainteresowanymi 
jednostkami organizacyjnymi pod kątem wymogów i potrzeb (aspektów 
technicznych, wyposażenia, parametrów) przyszłych użytkowników. 

(akta kontroli str. 12-13, 30-32) 

5. Realizacja zadań w zakresie techniki morskiej (zakup 3 jednostek pływających) 
przebiegała w dwóch przypadkach zgodnie z harmonogramami opracowanymi przez 
wykonawcę. W przypadku zadania pn.: „Zakup jednostki pływającej kabinowej typu 
RIB dla Kaszubskiego Dywizjonu SG o długości około 10 m” (zadanie 
współfinansowane z Programu14) wystąpiło opóźnienie w dostawie jednostki 
pływającej o cztery dni.  

(akta kontroli str. 26, 286, 511-515) 

Przy realizacji zadań inwestycyjnych wystąpiły cztery przypadki unieważnienia 
postępowań przetargowych na roboty budowlane, z uwagi na ceny składanych ofert, 
które przekraczały środki finansowe przeznaczone na ich realizację. Powodowało to 
konieczność prowadzenia ponownych postępowań, a tym samym opóźnienie 
planowanego terminu realizacji. 

(akta kontroli str. 44-46, 365-368) 

W sprawie finansowania zadań realizowanych z Programu, Komendant wyjaśnił, że 
finansowanie realizacji przedsięwzięć przebiegało płynnie i nie napotkano z tego 
tytułu żadnych trudności. 

(akta kontroli str. 12-13, 34) 

W kontrolowanym okresie przy realizacji zadań finansowanych z Programu 
wystąpiły przypadki naliczania i egzekwowania następujących kar umownych: 
1) za nieterminową dostawę jednostki pływającej - w wysokości 10 390,40 zł,  
2) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej na budynek nr 1 w m. 
Krynica Morska – w wysokości 1 693,71 zł; 
3) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej na boksy garażowe w m. 
Szczecin – w wysokości 24,90 zł; 

                                                      
14 398.800,00 zł – środki z Programu, 500.000,00 – środki SG, 400.000,00 – środki NFOŚiGW. 
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4)za zwłokę w wykonaniu audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na 
termomodernizację budynku nr 1 w m. Świnoujście – w wysokości 834,10 zł; 
5) za nieterminowe wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i 
dokumentacji projektowej na budowę krytej strzelnicy w m. Gdańsk – w wysokości 
410,82 zł; 
6) za nieterminową dostawę agregatu prądotwórczego (zadanie dot. budowy krytej 
strzelnicy w m. Gdańsk) – w wysokości 329,89 zł; 
7) za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy przy zadaniu dot. wykonania 
koncepcji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji projektowej budowa bazy dla 
poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka – w wysokości 17 
097,00 zł. 
Łączna wysokość naliczonych i pobranych kar w ramach zadań finansowanych  
z Programu wynosiła 30 780,82 zł.  

(akta kontroli str. 516-525) 

W latach 2017-2018 (30.06.) ze środków Programu dla MOSG został sfinansowany 
następujący sprzęt i wyposażenie (w tym w ramach dostaw centralnych):  
- sprzęt transportowy lądowy: autobus, autolaweta, pojazd ciężarowy (do 3,5 t), 18 

pojazdów patrolowych (w tym osiem terenowych), trzy mikrobusy,  
- sprzęt transportowy pływający: trzy jednostki pływające; 
- sprzęt łączności i informatyki, m.in.: osiem sztuk szyfratorów w celu rozbudowy 

systemu niejawnego, po 26 kompletów czytników kodów kreskowych, drukarek  
i skanerów do obsługi systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją), 
94 komplety różnych przełączników, 460 komputerów stacjonarnych; 

- wyposażenie osobiste i ochronne, m.in.: 74 kamizelki kuloodporne; ubrania na złą 
pogodę – 410 kpl., ubrania uniwersalne – 410 kpl., buty z membraną – 699 par, 
rękawice z membraną – 165 par; 

- sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej: latarki 20 szt., lornetki 40 szt., celowniki 
sześć szt., karabinki Mini Beryl 83 szt. 

Zakupione i otrzymane wyposażenie zostało przekazane do użytkowania (zastąpiło 
wyeksploatowany sprzęt lub stanowiło dodatkowe doposażenie).  

(akta kontroli str. 561-564) 

W 2017 r. ze środków Programu w MOSG finansowano realizację dziewięć zadań 
inwestycyjnych, z których osiem było w trakcie realizacji, a jedno dot. „Przebudowy 
budynku nr 15 w m. Gdańsk” zostało zrealizowane w całości (zadanie finansowane 
ze środków Programu w 20,23%). W I połowie 2018 r. realizowano 10 zadań 
inwestycyjnych (kontynuacja ośmiu zadań), z których dziewięć było w trakcie 
realizacji, jedno dot. budowy krytej strzelnicy w m. Gdańsk zostało wstrzymane. 

(akta kontroli str. 565-567) 

Szczegółowa kontrola zadania dot. budowy strzelnicy wykazała, że inwestycja 
planowana była do realizacji w latach 2017-2019. W 2017 r., w ramach realizacji 
umowy nr 15/IiR/2017 z dnia 10.07.2018r. na kwotę 205 410,00 zł została 
opracowana koncepcja architektoniczno-budowlana i dokumentacja projektowa.  
W tym samym okresie MOSG dokonał zakupu części pierwszego wyposażenia na 
łączną kwotę 278 689,80 zł, w tym:  
- agregat prądotwórczy o wartości 109 961,00 zł (umowa nr 33/IiR/2017 z 

11.12.2017 r. - gwarancja 24 m-ce);  
- kocioł gazowy o wartości 74 433,62 zł (umowa nr 37/IiR/2017 z 15.12.2017 r. - 

gwarancja 24 m-ce); 
- niszczarka do dokumentów (2 szt.) o łacznej wartości 5 016,90 zł (umowa nr 

68/TM/2017/art.4 z 12.12.2017 r. - gwarancja 12 m-cy);  
- zestaw multimedialny o wartości 15 680,00 zł (umowa nr 70/TM/2017/art.4  

z 12.12.2017 r. - gwarancja 24 m-ce);  
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- urządzenie do kopiowania o wartości 15 000,00 zł (umowa nr 71/TM/2017/art.4  
z 12.12.2017r. - gwarancja 24 m-ce);  

- zasilacz awaryjny UPS o wartości 24 890,28 zł (umowa nr 30//ŁI/17/278/Ł/17  
z 11.12.2017r. - gwarancja 24 m-ce);  

- odkurzacz przemysłowy o wartości 11 808,00 zł (umowa nr 60/GMIK/17  
z 11.12.2017r. - gwarancja 24 m-ce);  

- szafa metalowa (14 szt.) o łacznej wartości 21 900,00 zł (umowa nr 61/GMIK/17  
z 11.12.2017r. - gwarancja 24 m-ce) 

Łącznie w 2017 r. na zadanie wydatkowano kwotę 484 099,80 zł.  
Wszystkie ww. umowy zostały zawarte przez Zastępcę Komendanta MOSG  
kpt. SG Lesława Krysę. 

(akta kontroli str. 586-607) 

Składniki majątku zakupione w związku z inwestycją pn. „Budowa krytej strzelnicy  
w m. Gdańsk” zostały zakwalifikowane do „Środków trwałych w budowie” (Konto 
080), jako pierwsze wyposażenie obiektu budowanego. Według wyjaśnień Komendanta 
MOSG zostały zmagazynowane do chwili wznowienia i realizacji wstrzymanego 
zadania. 

(akta kontroli str. 579, 584, 608-610) 

W 2018 r. planowano rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, których zakończenie 
przewidywano na IV kw. 2019 r. Dnia 22.02.2018 r. wszczęto postępowanie 
przetargowe na realizację robót budowlanych. Wpłynęły dwie oferty na kwoty:  
19 976 694,58 zł i 26 568 000,00 zł. Najkorzystniejsza oferta przekroczyła wartość 
zabezpieczonych środków (16 198 953,53 zł) o kwotę 3 777 741,05 zł. 
Postępowanie zostało unieważnione. Po złożeniu wniosku przez Komendanta 
MOSG o wstrzymanie realizacji zadania w dniu 22.06.2018 r. Minister Finansów 
wydał decyzję w sprawie anulowania decyzji Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. 
o zapewnieniu finansowania wydatków na zadanie. 

(akta kontroli str. 165-169, 605-607, 627-630) 

Pozwolenie na budowę w ramach realizacji zadania zostało wydane przez 
Wojewodę Pomorskiego (decyzja nr 8/z/2018/MH) 22.02.2018 r. 

(akta kontroli str. 631-633) 

W sprawie dokonania powyższych zakupów Zastępca Komendanta kpt. SG Lesław 
Krysa wyjaśnił, że: „ (…) Zmiany dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego 
realizacji inwestycji zostały zaakceptowane przez organ nadzorujący (…). Zgodnie z 
tym dokumentem zaakceptowano w roku 2017 wydatkowanie kwoty 278.690,00 zł, z 
przeznaczeniem na zakup I wyposażenia, zakupy inwestorskie. W następstwie 
powyższych czynności, nastąpiło uruchomienie środków finansowych na zakup 
pierwszego wyposażenia i innych przedmiotów. (…) podstawą wydatkowania 
środków (…) była zgoda organu nadzorującego na dokonanie zakupu, przydzielenie 
środków finansowych na ten cel, a przede wszystkim zapis § 3 pkt 5 
rozporządzenia, zgodnie z którym z budżetu państwa mogą być finansowane 
inwestycje (…) o ile środki te są przeznaczone na zakup lub wytworzenie we 
własnym zakresie środków trwałych (…) – jeżeli są pierwszym wyposażeniem. 
Zaznaczyć należy, że rozporządzenie nie uzależnia możliwości wydatkowania 
środków finansowych na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków 
trwałych oraz innych przedmiotów – jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów 
budowlanych. (…)”. 

(akta kontroli str. 634-637) 

Wydatkowanie środków przez MOSG na zakup części pierwszego wyposażenia 
dokonywane było na podstawie zgód Komendanta Głównego SG (pisma BTiZ 
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KGSG), wydawanych na podstawie wniosków z 16.11.2017 r., 29.11.2017 r.  
i 05.12.2017 r. Komendanta MOSG kmdr. SG dr. Piotra Patli na dokonanie zmian   
w zakresie przydzielonych środków finansowych (zwiększenia na zdaniu dot. 
budowy strzelnicy). W każdym ze składanych wniosków Komendant w uzasadnieniu 
wskazywał, że środki przeznaczone zostaną na zakup części pierwszego 
wyposażenia (materiałów, maszyn, urządzeń) oraz, że realizacja zadania w zakresie 
robót budowlanych i wyposażenia strzelnicy przewidziana była na lata 2018-2019. 

(akta kontroli str. 641-644, 650-655) 

Pismem nr Fax MO-TZ/534/18 z 8.10.2018 r. Komendant MOSG poinformował 
Dyrektora BTiZ KGSG o analizie szacunkowych kosztów zamierzeń na lata 2018 -
2020, w ramach, których MOSG zaplanował w latach 2019-2020 realizację dalszych 
czynności w ramach realizacji inwestycji dot. budowy strzelnicy. Jednocześnie 
pismem fax nr MO-PK/669/18 z 12.10.2018 r. Komendant MOSG wystąpił  
z wnioskiem do Zastępcy Komendanta Głównego SG o wyrażenie zgody na 
zaciągnięcie zobowiązania finansowego w 2018 r. z płatnością na 2019 r.  
z przeznaczeniem na kontynuację prac związanych z realizacją inwestycji w 
zakresie adaptacji posiadanej dokumentacji projektowej do zaktualizowanych 
potrzeb Oddziału. Do dnia 5 listopada 2018 r. nie uzyskano odpowiedzi (zgody lub 
odmowy) z KGSG. 

(akta kontroli str. 572-575, 656-657) 

W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie zadania wskazano, że zmiana stanowiska 
wyrażonego w piśmie z 05.04.2018 r. w sprawie czasowego odstąpienia od 
realizacji czynności związanych z prowadzeniem inwestycji spowodowana została 
analizą potrzeb i możliwości MOSG w zakresie budowy obiektu strzelnicy. Zmianie 
uległy dotychczasowe możliwości zabezpieczenia ciągłości szkoleń strzeleckich. 
Podstawową formą organizacji szkolenia strzeleckiego była strzelnica Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, która wg przedstawionego stanowiska obecnie jest 
nieczynna, z uwagi na planowany remont. Komendant wskazał, że z posiadanych 
informacji wynika, że wybrany wykonawca remontujący obiekt odstąpił od realizacji 
robót i w związku z tym czas otwarcia strzelnicy nie jest wiadomy. W związku  
z powyższym zabezpieczenie potrzeb szkoleniowych odbywać się musi w oparciu  
o strzelnicę prywatną, położoną w m. Lubiewo. Jednak obiekt ten, ze względu na 
zwiększone zainteresowanie klientów (również z uwagi na zamkniecie strzelnicy 
Policyjnej) tj.: firm i osób fizycznych, w ostatnim okresie jest mniej dostępny. MOSG 
oferty strzelań otrzymuje w terminach i godzinach niedogodnych. W związku z tym 
Komendant MOSG podjął decyzję o kontynuacji czynności związanych z realizacją 
inwestycji. 

(akta kontroli str. 572-574) 

W § 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. określono, że 
ze środków budżetu państwa mogą być finansowane inwestycje o ile środki te 
zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu lub wytworzenia we własnym 
zakresie środków trwałych bez względu na ich wartość oraz innych przedmiotów - 
jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych. 

W zakresie dokonania wydatków pierwszego wyposażenia w 2017 r., tj. przed 
okresem rozpoczęcia realizacji inwestycji, Komendant MOSG wyjaśnił, że: 
„Podstawą decyzji w sprawie dokonania w 2017 r. zakupów związanych z pierwszym 
wyposażeniem dla przedmiotowej inwestycji było dążenie do: wykorzystania 
dostępnych środków finansowych, realizacji zadania inwestycyjnego. W chwili 
podejmowania decyzji nie było przesłanek wskazujących na jakiekolwiek zagrożenie 
wykonania inwestycji.” 

(akta kontroli str. 579, 583-584) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

W grudniu 2017 r., z naruszeniem § 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 2 grudnia 2010 r. MOSG dokonał wydatków na łączną kwotę 278 689,80 zł na 
zakup sprzętu i urządzeń przeznaczonych na pierwsze wyposażenie w związku  
z realizacją zadnia pn. „Budowa krytej strzelnicy w m. Gdańsk”. 
                                                                                      (akta kontroli str. 608-626) 
 
Zgodnie z § 2 pkt 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. 
realizacja inwestycji budowlanej to wykonywanie robót budowlanych, zgodnie z art. 
3 pkt 7 Prawa budowlanego15, a rozpoczęcie realizacji inwestycji to rozpoczęcie 
budowy zgodnie z art. 41 Prawa budowlanego. 
W momencie dokonywania wydatków w 2017 r. nie było obiektu, dla którego 
dokonano zakupu pierwszego wyposażenia. MOSG nie posiadał również 
pozwolenia na jego budowę, a tym samym nie rozpoczęto realizacji inwestycji.  
                                                                                      (akta kontroli str. 631-633) 

Zdaniem NIK, poniesione wydatki były niecelowe i niegospodarne, bowiem nie były 
to zakupy niezbędne w 2017 r. do uruchomienia i użytkowania obiektu (nie byłyby 
one niezbędne również w 2018 r. – nawet gdyby zadanie było realizowane).  
W chwili wydatkowania środków nie było obiektu budowlanego, a więc nie było 
podstaw do zakupu pierwszego wyposażenia. Ponadto, dokonanie zakupu sprzętu 
w 2017 r., którego okres gwarancji wynosił maksymalnie 24 miesiące, a planowany 
okres oddania obiektu do użytkowania miał nastąpić w IV kw. 2019 r. było 
działaniem niegospodarnym. Dokonując zakupu sprzętu w 2017 r. należało brać pod 
uwagę, że do chwili planowanego oddania obiektu do użytkowania zmagazynowany 
sprzęt utraci swoją gwarancję. Taki sposób wydatkowania środków narusza 
postanowienia art. 44 ust.3 pkt 1 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, który 
stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy  
i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 
założonych celów.  

Powyższe wydatki nie zostały zakwestionowane w trybie nadzorczym i zostały 
poniesione za wiedzą i zgodą jednostki nadrzędnej, tj. KGSG. 
Osobą odpowiedzialną za całość gospodarki finansowej jednostki, zgodnie z art. 53 
ustawy o finansach publicznych jest Komendant MOSG, jako kierownik jednostki. 
W sprawie dokonania zakupów pierwszego wyposażenia były Komendant MOSG 
płk SG Piotr Patla wyjaśnił, że: „(…) wydatek został zrealizowany legalnie i zgodnie 
z prawem, przy szczególnym uwzględnieniu art. 44 ustawy o finansach publicznych 
oraz zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Przedmiotowy zakup został 
dokonany po merytorycznej ocenie organu nadrzędnego, a inwestycja była 
prowadzona zgodnie z planem. (…)”. 

(akta kontroli str. 966, 1014) 

 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wydatki poniesione w ramach zakupów 
pierwszego wyposażenia przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej 
strzelnicy w m. Gdańsk”. Natomiast pozytywnie ocenia pozostałe dostawy 
wyposażenia, uzbrojenia, zakupy sprzętu transportowego oraz realizację inwestycji 
w ramach realizacji Programu. 

 

                                                      
15 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) 
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3. Działania w zakresie poprawy systemów wynagradzania 
funkcjonariuszy i pracowników. 

 
1. MOSG nie brał udziału w ustalaniu sposobu rozdysponowania środków na 
podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników. Pismem z 16.02.2017 r. Komendant 
Główny SG, informując o wejściu w życie nowych przepisów w sprawie uposażenia 
funkcjonariuszy SG16, polecił podjęcie działań mających na celu dokonanie wypłaty 
uposażeń za marzec 2017 r. w nowych podwyższonych stawkach oraz wypłaty 
wyrównania podwyżek za styczeń i luty 2017 r. Pismem z 15 lutego 2017 r. 
Komendant Główny SG, poinformował MOSG o wysokości i zasadach wzrostu 
wynagrodzeń pracowników SG, określając jednocześnie, że podwyżki dla 
pracowników powinny być ujęte na liście płac za luty 2017 r. wraz z wyrównaniem 
za styczeń 2017 r.  

Średnia kwota podwyżki dla funkcjonariuszy została określona w wysokości 253 zł. 
Na kwotę podwyżki składał się obligatoryjny wzrost uposażenia zasadniczego  
o kwotę 200 zł. Skutkiem wzrostu uposażenia zasadniczego był wzrost dodatku za 
wysługę lat szacowany na około 30 zł tj. 15%. Pozostała kwota podwyżki  
w wysokości 23 zł przeznaczona była na stałe podwyższenie dodatku funkcyjnego  
i służbowego dla funkcjonariuszy szczególnie zaangażowanych w pełnienie 
obowiązków służbowych.  

Średnia kwota podwyżki dla pracowników SG została określona w wysokości 250 zł. 
Z kwoty 250 zł została wyłączona średnia kwota 12 zł (5%) na pokrycie skutków 
wydatków relacjonowanych (wzrost funduszu na nagrody uznaniowe, jubileuszowe, 
odprawy emerytalne oraz ekwiwalenty). Na sfinansowanie wzrostu wynagrodzenia 
przeznaczono kwotę 238 zł (wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatek za 
wysługę lat, dodatek funkcyjny, specjalny). Z kwoty podwyżki została wyodrębniona 
kwota obligatoryjna 215 zł oraz uznaniowa 23 zł. W ramach uznaniowego 
podwyższenia należało preferować pracowników zatrudnionych na stanowiskach  
o najwyższej fluktuacji, specjalistów o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach 
oraz mieć na względzie wyrównywanie dysproporcji wynagrodzeń na podobnych 
stanowiskach.  

Stosując się do zasad określonych w piśmie z 15.02.2017 r. Komendanta Głównego 
Straży Granicznej Główny Księgowy oraz Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia po 
przeanalizowaniu sytuacji kadrowej oraz wysokości wynagrodzeń pracowników 
MOSG opracowali szczegółowe zasady przydziału podwyżek wynagrodzenia, celem 
sprawnego przygotowania niezbędnych do wypłaty dokumentów oraz samą wypłatę. 
Zasady te zostały w dniu 20.02.2017 r. zaakceptowane przez Komendanta MOSG. 

(akta kontroli str. 37-40, 97-104) 

 

2. Kwoty na podwyżki, zarówno dla funkcjonariuszy jak i pracowników, wyliczano  
w MOSG wykorzystując informatyczny program płacowo-kadrowy funkcjonujący  
w całej formacji (administrowany odrębnie w poszczególnych Oddziałach).  
W odniesieniu do pracowników nowe wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie 
szczegółowego wykazu podwyżek dla poszczególnych pracowników 
zatwierdzonego przez Komendanta MOSG.  

(akta kontroli str. 12-13, 38, 663-676) 

                                                      
16 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. poz.251) 
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W odniesieniu do funkcjonariuszy Komendant MOSG wyjaśnił, że „(…) 
podwyższenie uposażenia nie odbywało się w oparciu o wykaz indywidualnych 
podwyżek. Zmiana przepisów regulujących wysokość uposażenia pozwoliła na 
znowelizowanie w informatycznym systemie kadrowo-płacowym tabeli grup 
uposażenia zasadniczego, co umożliwiło już automatyczne naliczenie nowego 
uposażenia z nową wysokością dodatku za wysługę lat. Nowe uposażenie 
funkcjonariuszy, podobnie jak u pracowników, nie pokazywało wyodrębnionych kwot 
z tytułu podwyżki. W celu ustalenia ostatecznego wzrostu uposażenia również dla 
celów ewidencyjnych w przypadku funkcjonariuszy zostały przyjęte następujące 
założenia: podwyżka uposażenia zasadniczego wynosiła 200 zł, dodatek za wysługę 
lat stanowił procent od uposażenia ustalany na podstawie comiesięcznych 
zbiorczych zestawień uposażenia (…)”. 

(akta kontroli str. 12-13, 38) 

Łączna kwota podwyżek dla funkcjonariuszy17 MOSG w 2017 r. z Programu i wyniosła 
5 224,65 tys. zł.  Łączna kwota podwyżek dla pracowników cywilnych18 MOSG w 2017 r. 
z Programu wyniosła 1 161,1 tys. zł. 

(akta kontroli str. 555-556, 559) 

W analizowanym okresie średnia podwyżka nie przekroczyła 253 zł na jednego 
funkcjonariusza i wyniosła 249,38 zł, natomiast w przypadku pracowników cywilnych 
przeciętna podwyżka nie przekroczyła 238 zł na jeden etat i wyniosła dla 
pracowników korpusu służby cywilnej 233,65 zł oraz pozostałych pracowników 
236,84 zł. 

(akta kontroli str. 662) 

Na dzień 1.01.2017r. podwyżki uposażenia nie otrzymało 13 funkcjonariuszy, a 23 
otrzymało podwyżkę nie w pełnej wysokości z uwagi na zachowane stawki 
uposażenia zasadniczego w związku z przeniesieniem na stanowiska służbowe 
zaszeregowane do niższych grup uposażenia zasadniczego. 

Średnie uposażenie funkcjonariuszy i pracowników MOSG wynosiło: 
- w 2016 r.: 4 457,06 zł dla funkcjonariuszy, 2 818,94 zł dla pracowników korpusu 
służby cywilnej, 2 492,21 zł dla pozostałych pracowników; 
- w 2017 r.: 4 754,86 zł dla funkcjonariuszy, 3 081,78 zł dla pracowników korpusu 
służby cywilnej, 2 765,72 zł dla pozostałych pracowników; 
- w 2018 r. (30.06.): 4 813,42 zł dla funkcjonariuszy, 3 065,45 zł dla pracowników 
korpusu służby cywilnej i 2 766,71 zł dla pozostałych pracowników. 
                                                                                     (akta kontroli str. 658, 660) 

3.MOSG nie brał udziału w podziale środków finansowych przeznaczonych na 
dodatki funkcyjne i służbowe. Kwoty do podziału na stałe zostały ustalone według 
iloczynu aktualnej liczby podległych funkcjonariuszy i kwoty 23 zł, a następnie 
przekazane do Komendantów poszczególnych jednostek organizacyjnych MOSG 
oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych komendy MOSG. 
Ponadto MOSG otrzymał dodatkowe środki finansowe na przedmiotowe dodatki  
w wysokości 264 722 zł na okresowe podwyższenie dodatków funkcyjnych i służbowych 
w listopadzie i grudniu 2017 r. Zgodnie z pismem Dyrektor Biura Finansów KGSG  
z 11.10.2017 r. podwyższeniem zostali objęci funkcjonariusze szczególnie 
zaangażowani w wykonywanie obowiązków służbowych zaszeregowani do niższych 
grup uposażenia zasadniczego (02-04) w szczególności w placówkach  
i dywizjonach. Szczegółowe zasady podziału otrzymanej kwoty zostały określone  

                                                      
17 Na dzień 31.12.2017 r. liczba faktycznie zatrudnionych funkcjonariuszy w MOSG wynosiła 1645 na 1979 stanowiska 
etatowe. 

18 Na dzień 31.12.2017 r. liczba faktycznie zatrudnionych pracowników wynosiła 363,7 na 387,5 stanowisk etatowych. 
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w telegramach przekazanych do komendantów wszystkich jednostek organizacyjnych 
MOSG oraz kierowników komórek organizacyjnych komendy MOSG. W odniesieniu 
do pracowników w podwyżce wynagrodzenia zostały uwzględnione wyłącznie stałe 
dodatki.  Wypłata uposażenia dla funkcjonariuszy według nowych stawek nastąpiła 
1.03.2017 r. z wyrównaniem za styczeń i luty 2017 r. Wypłata nowego 
wynagrodzenia dla pracowników nastąpiła na liście wynagrodzeń za luty 2017 r. 
łącznie z wyrównaniem podwyżki wynagrodzenia za styczeń 2017 r. 

                                                       (akta kontroli str. 12-13, 39, 104, 663-667) 

4.W ramach Programu MOSG otrzymał środki finansowe przeznaczone na nagrody 
uznaniowe. W odniesieniu do funkcjonariuszy w 2017 r. kwota przyznanych i 
wypłaconych nagród uznaniowych wyniosła 127 549 zł, w tym 21 093 zł było 
przeznaczone na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących funkcjonariuszy 
przebywających na zwolnieniach lekarskich. W I półroczu 2018 roku wydatki z tytułu 
nagród funkcjonariuszy wyniosły 73 775 zł, a limit otrzymany na nagrody uznaniowe 
wynosił 127 471 zł. W kwocie wypłaconych nagród 21 015 zł stanowiły nagrody dla 
funkcjonariuszy zastępujących funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach 
lekarskich. Kwoty otrzymane na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy w ramach 
Programu, zarówno w 2017 jak i w I półroczu 2018 r. były oddzielnie 
ewidencjonowane, ale podczas podziału środków na nagrody zwiększały całkowity 
fundusz przeznaczony na nagrody dla funkcjonariuszy.  
 
Zasady przyznawania nagród określane były w telegramach, w których Komendant 
wskazywał, że nagroda nie powinna mieć charakteru powszechnego, powinna 
spełniać materialną funkcję motywowania dla osoby wyróżnianej, przyznając 
nagrodę należy mieć na uwadze aktywność funkcjonariuszy wykonujących 
działania, dłuższą nieobecność w pracy (zwolnienia, urlopy macierzyńskie, 
rodzicielskie), z nagród należy wyłączyć funkcjonariuszy karanych i zawieszonych 
oraz określano minimalną i maksymalną wartość nagrody. 
Limity na nagrody otrzymywali wszyscy komendanci jednostek organizacyjnych 
MOSG oraz komórek organizacyjnych komendy MOSG.  
Kontrola 17 wniosków dotyczących przyznawania i wypłaty nagród wykazała, że 
nagrody nie miały powszechnego charakteru i były wypłacane przy uwzględnieniu 
aspektów motywacyjnych.  
 
W odniesieniu do pracowników w 2017 r. na nagrody uznaniowe zostało 
przeznaczonych w korpusie służby cywilnej 48 550 zł, w pozostałych grupach –  
58 775 zł. W I półroczu 2018 roku wydatki z tytułu nagród wyniosły w korpusie 
służby cywilnej 6 559,91 zł, natomiast w pozostałych grupach 8 848,62 zł. Kwoty 
otrzymane na wypłatę nagród dla pracowników podobnie jak w przypadku 
funkcjonariuszy zarówno w 2017 jak i w pierwszym półroczu 2018 r. były oddzielnie 
ewidencjonowane, ale podczas podziału środków na nagrody zwiększały całkowity 
fundusz nagród uznaniowych. Środki na nagrody były rozdzielane proporcjonalnie 
do dyspozycji komendantów poszczególnych jednostek organizacyjnych MOSG 
oraz kierowników komórek organizacyjnych komendy MOSG. W telegramach 
informujących o wysokości środków finansowych na nagrody zwracano uwagę na 
motywacyjny charakter nagród.  

                                                      (akta kontroli str. 39-40, 660-661, 663-753) 

5. Liczba wakatów na stanowiskach funkcjonariuszy wynosiła na koniec 2016 r. - 
306, na koniec 2017 r.  - 339 oraz na koniec I polowy 2018 roku - 368. 
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Komendant MOSG (wz. Zastępca Komendanta kmdr SG Wojciech Heninborch), 
wyjaśnił że: „Malejący stan zatrudnienia funkcjonariuszy Morskiego Oddziału SG 
wynika z faktu, iż więcej funkcjonariuszy zwalnia się ze służby w ciągu roku  
w stosunku do liczby przyjmowanych funkcjonariuszy do służby. Średnia liczba 
funkcjonariuszy zwalniających się ze służby lub przenoszonych do innych jednostek 
organizacyjnych Straży Granicznej lub innych formacji to ok. 65 osób rocznie, 
natomiast do służby w Oddziale przyjęto lub przeniesiono w latach: 2016 – 37 
funkcjonariuszy, w 2017 roku – 32 funkcjonariuszy, natomiast limit przyjęć w 
bieżącym roku jest wyższy i wynosi 75 funkcjonariuszy. W pierwszym półroczu br. 
do innych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej przeniesiono 3 funkcjonariuszy.” 

                                                                       (akta kontroli str. 12-13, 40-41) 
 

Stan zatrudnienia pracowników MOSG wynosił: na koniec 2016 - 377,45 etatów 
(osobowo 388), na koniec 2017 r. - 366,45 etatów (osobowo 376) i na koniec  
I połowy 2018 r. – 360 etatów (osobowo 369). 
 
Komendant MOSG (wz. Zastępca Komendanta kmdr SG Wojciech Heninborch), 
wyjaśnił że: „Zmiany w zatrudnieniu pracowników związane są z dużą rotacją 
pracowników. Sukcesywnie z każdym rokiem zwiększa się liczba umów o pracę  
i powstaje konieczność obsadzania wakujących stanowisk. Jest to związane  
z wysoką średnią wieku pracowników i wcześniejszym nabywaniem uprawnień 
emerytalnych, a także możliwością pozyskania atrakcyjniejszego finansowo 
zatrudnienia u innego pracodawcy. Trudność obsadzania wolnych stanowisk wynika 
z faktu, iż Morski Oddział SG nie jest konkurencyjny w zakresie wynagrodzeń 
oferowanych osobom posiadającym wysokie kwalifikacje i doświadczenie 
szczególnie w branży budowlanej, technicznej czy też finansowej.” 

                                                                      (akta kontroli str. 12-13, 40-41) 
 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność jednostki w badanym 
obszarze. 

 

4. Osiąganie celów Programu modernizacji. 

1. Według stanu na koniec 2017 r., MOSG zrealizował zadania określone 
Programem zarówno poprzez własne zakupy i inwestycje, jak i zaopatrzenie 
centralne, tj.: 

a)sprzęt łączności i informatyki - w ramach centralnego zaopatrzenia MOSG  
otrzymał: 
- osiem sztuk szyfratorów w celu rozbudowy systemu niejawnego; 

- po 26 kompletów czytników kodów kreskowych, drukarek i skanerów do obsługi 

systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) oraz dodatkowy skaner 

dokumentów (1 kpl); 

- 94 komplety przełączników; 

- 460 komputerów stacjonarnych. 

Komendant MOSG wyjaśnił, że doposażenie MOSG w komputery stacjonarne 
zakupione w ramach środków z Programu (460 szt.) oraz ze środków budżetu 
podstawowego (40 szt.) zaspokoiło zgłoszone potrzeby w 62,5%. Otrzymane 
czytniki kodów kreskowych, drukarki i skanery w pełni zaspokoiły potrzeby Oddziału. 
Natomiast szyfratory do przetwarzania informacji niejawnych uzupełniły stan 
dotychczasowy i w chwili obecnej wszystkie graniczne jednostki organizacyjne 
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posiadają sprzęt szyfrujący. Komplety różnych przełączników pozwalające łączyć ze 
sobą rożne mikrosegmenty działające w jednej sieci, zastąpiły mniej wydajne 
poprzedniej generacji lub pozwoliły na rozbudowę sieci. Poprzez ich zastosowanie 
można jednocześnie przyjmować i odbierać dane, a zatem przepływ informacji jest 
szybszy i bez zakłóceń. 

b)Sprzęt transportowy (lądowy) – MOSG zakupił w 2017 r. sprzęt transportowy  
w ilościach: cztery pojazdy patrolowe, autolawetę (pojazd logistyczny) i autobus. 
Łącznie z dostawami centralnymi stan sprzętu transportowego zakupionego w 2017 r. 
to: cztery samochody patrolowe, dwa mikrobusy, autobus, autolaweta oraz dwie 
przyczepy (do przewozu jednostek pływających). W każdych z ww. kategorii 
pojazdów dostawa stanowiła uzupełnienie normatywów do 100% (w przypadku 
mikrobusów 125%). W wyniku dostaw sprzętu nastąpiło odnowienie posiadanych 
przez MOSG pojazdów. Wg stanu na koniec 2017 r. średni wiek pojazdów w 
stosunku do średniego ich wieku na koniec 2016 r. uległ zmniejszeniu i wynosił: dla 
pojazdów patrolowych 8,7 lat (w 2016 r. – 8,4), autobusów – 7,5 lat (14,0), pojazdów 
logistycznych 13,2 lat (15,3), mikrobusów 4,2 lat (6,0). 
 
c)Sprzęt transportowy (morski) – MOSG zakupił w 2017 r. 3 jednostki pływające 
realizując w 100% zgłoszony harmonogram. Do końca 2018 r. planowane jest 
wycofanie 3 wyeksploatowanych jednostek pływających z uwagi na ich stan 
techniczny oraz upływ zakładanego przez producenta 10-letniego okresu 
bezpiecznej eksploatacji. 
 
d)Odzież ochronna i specjalna - w ramach centralnego zaopatrzenia MOSG  
w 2017 r. otrzymał: ubrania na złą pogodę – 410 kpl., ubrania uniwersalne – 410 
kpl., buty z membraną – 699 par, rękawice z membraną – 165 par. Stopień 
ukompletowania liczony do stanu normatywnego, jaki był na początku 2017 r., z 
końcem 2017 uległ zwiększeniu: ubranie na złą pogodę z 26% do 37%, ubranie 
uniwersalne z 30% do 39%, rękawice z membraną z 37% do 40%. W przypadku 
butów z membraną nastąpił spadek z 69% do 65%. Komendant wyjaśnił, że spadek 
spowodowany jest krótkim okresem używalności butów i wydaniem części obuwia 
na własność użytkownikom. 
 
e)W zakresie inwestycji budowlanych: 

 „Budowa boksów garażowych w m. Szczecin” - w ramach I etapu realizacji 
zadania zlecono i odebrano dokumentację projektową dla 
przedmiotowego zadania. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych 
miało nastąpić w 2017 r. i zakończyć się w 2018 r. Z uwagi na 
rozstrzygnięcia przetargowe brak było możliwości rozpoczęcia robót w 
2017 r., w związku, z czym roboty budowlane rozpoczęły się w 2018 r. (2 
postępowania w 2017 r., 2 w 2018 r., w tym 3 unieważnione). Powyższe 
zmiany harmonogramu nie wpłynęły na planowany termin zakończenia 
inwestycji.  
W umowie z wykonawcą termin zakończenia robót budowlanych 
określono na 5.11.2018 r. Wg wyjaśnień Naczelnika WTiZ, wykonawca 
nie dotrzymał terminu realizacji umowy, a termin zakończenia prac 
nastąpi ok. 14.11.2018 r. 

 „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa 
Pasłęka” - w 2017 r. MOSG podpisał umowę na wykonanie koncepcji 
architektoniczno-budowlanej i dokumentacji projektowej. Z uwagi na 
znaczne opóźnienie w realizacji umowy, MOSG odstąpił od realizacji 
umowy z winy projektanta (wykonawcę obciążono karami umownymi). W 
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związku z powyższym nastąpiła zmiana w harmonogramie realizacji 
przedsięwzięcia tj. przesunięcie na lata 2018-2020 (z 2017-2018). 

 „Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk-Rębiechowo” - w 
2017 r. Inwestycja planowana do zrealizowania do 2020 r. Zadanie 
realizowane w następujących latach i etapach: (2017 r.) w ramach 
pierwszego etapu realizacji inwestycji przeprowadzono postępowanie 
przetargowe na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i 
dokumentacji projektowej. Dnia 21.07.2017 r. zawarto umowę z 
wykonawcą. Umowny termin dla projektu budowlanego określono na 
05.07.2018 r., dla pozostałych opracowań 24.08.2018 r. Na 8.11.2018 r. 
wg wyjaśnień Naczelnika WTiZ trwała procedura weryfikacji i 
przyjmowania dokumentacji. Realizację II etapu, tj. robót budowlanych 
planuje się na lata 2019-2020. Realizacja przebiegała zgodnie z 
harmonogramem przedsięwzięcia. 

 „Budowa krytej strzelnicy w m. Gdańsk” - w ramach I etapu realizacji w 
2017 r. zadania zlecono i odebrano dokumentację projektową dla 
przedmiotowego zadania oraz dokonano zakupu pierwszego 
wyposażenia. Roboty budowlane, (jako II etap realizacji zadania) 
planowane były na lata 2018-2019. Realizacja opracowania 
dokumentacji projektowej w 2017 r. była zgodna z harmonogramem 
przedsięwzięcia, natomiast harmonogram nie przewidywał zakupu 
pierwszego wyposażenia w 2017 r. Na podstawie wniosku Komendanta 
MOSG z 5.04.2018 r., realizacja zadania została wstrzymana. 
Wnioskiem z 12.10.2018 r. Komendant MOSG zwrócił się do 
Komendanta KGSG o wznowienie zadania. Termin zakończenia 
realizacji zadania określono na 2020 r. 

  „Termomodernizacja budynku nr 1 w m. Świnoujście” - w ramach I etapu 
realizacji zadania w 2017 r. zlecono i odebrano dokumentację 
projektową dla zadania zgodnie z harmonogramem realizacji 
przedsięwzięcia. Zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
Realizacja robót budowlanych (II etap realizacji zadania) oraz 
zakończenie planowane było na 2018 r. (umowa z wykonawcą robót 
budowlanych przewiduje zakończenie na 26.11.2018 r.). 

 „Przebudowa budynku nr 28 w m. Gdańsk-Westerplatte” - zgodnie  
z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia w ramach I etapu realizacji 
zadania w 2017 r. zlecono i odebrano dokumentację projektową. 
Zakończenie realizacji zadania przewidziano na 2018 r. W 2018 r. 
realizowane były roboty budowlane z umownym terminem zakończenia 
do 31.10.2018 r. oraz dokonano zakupu pierwszego wyposażenia. Z 
uwagi na wystąpienie robót dodatkowych termin realizacji zadania został 
przedłużony do 27.11.2018 r. 

 „Przebudowa bud. nr 1 w m. Krynica Morska” - w 2017 r. zlecono i 
odebrano dokumentację projektową. Rozpoczęto i wykonano część 
robót budowlanych. Realizacja II etapu robót budowlanych 
kontynuowana była w 2018 r. W pierwotnym harmonogramie zakładano 
rozpoczęcie i zakończenie realizacji zadania w 2017 r.  
W zaktualizowanym harmonogramie zadania zakończenie robót 
budowlanych przesunięto na 2018 r. Odbiór końcowy zadania nastąpił 
21.08.2018 r. 

 „Przebudowa budynku nr 3 na Placówkę SG w m. Szczecin” - w ramach 
realizacji I etapu zadania zlecono i odebrano dokumentację projektową 
(dokumentacja sfinansowana środkami z Programu – udział w kosztach 
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inwestycji 2,94%). Kolejny etap zadania finansowany ze środków FAMI19 
(97,6%). W 2018 r. trwała realizacja robót budowlanych (II etap realizacji 
zadania). Realizacja zadania była zgodna z harmonogramem 
przedsięwzięcia. 

 „Przebudowa budynku nr 15 w m. Gdańsk” – inwestycja realizowana w 
latach 2015-2017. Zadanie finansowane ze środków Programu 
(20,23%), FMBP20 (19,65%), FAMI (57,80%) oraz budżetu MOSG 
(2,32%). Zadanie zrealizowane w całości w 2017 r.  

                                  (akta kontroli str. 555-567, 605-607, 754-757, 768-785) 
 

2. Z końcem 2017 r. nie przenoszono wydatków objętych Programem do wydatków 
niewygasających. Plan wydatków na 2017 r. przydzielony MOSG w ramach 
Programu został zrealizowany w całości.  

                                                                               (akta kontroli str. 754, 758) 
 

3. W ocenie Komendanta, stopień osiągnięcia poszczególnych celów Programu  
w 2017 r. i I połowie 2018 r., przedstawiał się następująco: 

a) w zakresie kadrowo płacowym: 
„(…) podwyżka uposażeń funkcjonariuszy w ramach Programu modernizacji (…)  
bezpośrednio po jej wprowadzeniu wpłynęła motywująco na funkcjonariuszy. 
Zgodnie z wypracowanymi zasadami realizacji podwyżek, zaakceptowanymi przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, środki finansowe rozdysponowane 
zostały w następujący sposób: 90% na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń (kwota 
200 zł) oraz pozostałe 10% na stały wzrost dodatku funkcyjnego i służbowego, co 
najmniej 50% i nie więcej niż 60% stanu osobowego funkcjonariuszy szczególnie 
zaangażowanych w pełnienie obowiązków służbowych, pełniących służbę w głównej 
mierze na stanowiskach wykonawczych. Obecnie przyjęte rozwiązania w zakresie 
uposażeń, i to zarówno ich części zasadniczej jak i części motywacyjnej, 
obejmującej czasowe podwyższenie dodatków służbowych i funkcyjnych są 
pozytywnie odbierane przez funkcjonariuszy. Pozwalają również przełożonym na 
wykorzystanie ich, jako narzędzi motywacyjnych. Jednakże w kontekście 
dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy szczególnie w zakresie 
wysokości oferowanych wynagrodzeń nie tylko przez pracodawców prywatnych, 
lecz również przez inne służby mundurowe, zastosowany system w miarę 
możliwości powinien być wzmacniany”.  
W zakresie wzrostu wynagrodzeń pracowników: „(…) Członkom korpusu służby 
cywilnej w ramach obligatoryjnego limitu podwyżek zwiększono mnożniki 
wynagrodzenia zasadniczego wszystkim zatrudnionym pracownikom, o 0,097, co po 
uwzględnieniu zwiększenia o wysługę lat dało skutek finansowy w kwocie 32 549,13 zł., 
natomiast pozostałą kwotę stanowiącą różnicę między kwotą całkowitego 
podwyższenia wynagrodzeń, a kwotą obligatoryjnego podwyższenia wynoszącą 
3 507,87 zł podzielono, przy zachowaniu zasady, że łączna podwyżka wynagrodzenia 
(obligatoryjna i uznaniowa) nie przekroczy kwoty 450 zł, na wyrównywania 
dysproporcji wynagrodzeń na podobnych stanowiskach, ustalenie minimalnego 
mnożnika w II przedziale punktowym na poziomie 1,180 ustalenie minimalnego 
mnożnika w III punktowym na poziomie 1,280, ustalenie minimalnego mnożnika  
w IV przedziale punktowym 1,380 oraz ustalenie minimalnego mnożnika w V 
przedziale punktowym 1,522 oraz podwyższenie mnożnika kwoty bazowej  
w tym przedziale dla pozostałych osób celem zmniejszenia różnic pomiędzy 

                                                      
19 Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. 

20 Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego. 
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wysokością wynagrodzenia w V i VI przedziale (skutek finansowy1392,80 zł). 
Pozostałe środki przeznaczono na podwyższenie wynagrodzenia na stanowiskach  
o największej fluktuacji (zagrożonych odejściem pracowników z uwagi na oferowane 
na rynku pracy wyższe wynagrodzenie), a zatem dotyczyły stanowisk specjalistów  
o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach (m.in. pracownicy na stanowiskach  
z uprawnieniami budowlanymi w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia, specjaliści  
w zakresie techniki morskiej, zamówień publicznych). W odniesieniu do 
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i służby zdrowia  
w ramach obligatoryjnego limitu podwyżek zwiększono wynagrodzenie zasadnicze  
o kwotę 160 zł na pełen etat, co po uwzględnienia skutku finansowego z tytułu 
wysługi lat, premii oraz dodatku funkcyjnego dało kwotę 46 179,81 zł. Pozostałą 
kwotę stanowiącą różnicę między kwotą całkowitego podwyższenia wynagrodzenia 
o kwotą obligatoryjnego podwyższenia wynoszącą 5 692,29 zł, podzielono wyrównując 
dysproporcje wynagrodzeń na podobnych stanowiskach - podwyższenie 
wynagrodzenia na stanowiskach: administratorów, ekspertów, kierowców, 
kierowników, operatorów urządzeń elektronicznych, robotników gospodarczych, 
starszych magazynierów oraz w służbie zdrowia oraz na stanowiskach o największej 
fluktuacji, a zatem na tych, na które obecnie na rynku pracy najtrudniej pozyskać 
pracownika, a zatem: malarzy-murarzy, monterów-konserwatorów, stolarzy, 
ślusarzy-spawaczy, ślusarzy-tokarzy, tynkarza-glazurnika. Powyższe podwyżki, 
mając na względzie sytuację na rynku pracy szczególnie w Gdańsku i Gdyni 
będących w gronie 10 miast o najniższej stopie bezrobocia w Polsce, okazały się 
bardzo dobrą decyzją, ale niewystarczającą. W Morskim Oddziale Straży Granicznej 
realnym problemem stało się pozyskanie nowych, wykwalifikowanych i cennych 
pracowników. Oznacza to trudności w pozyskaniu pracowników na stanowiska 
wyspecjalizowane np.: specjalista ds. nadzoru robót budowlanych branży sanitarnej, 
starszy inspektor ds. remontu jednostek pływających,   starszy księgowy, ekspert ds. 
nadzoru robót budowlanych w branży elektrycznej, spawacz, monter-konserwator 
urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych, tynkarz-glazurnik, malarz-murarz, kierowca 
samochodu ciężarowego. Dotąd pracownicy Oddziału zwykle zwalniali się z pracy 
odchodząc na emeryturę. W 2016 roku do innej lepiej płatnej pracy odeszło 9 
pracowników, w 2017 - 15 osób, a w roku bieżącym już 13 spośród zatrudnionych 
zdecydowało się na zmianę miejsca pracy. Podkreślenia wymaga również fakt, iż 
podwyżka wynagrodzenia od 1.01.2017 r. jest pierwszą większą podwyżką od wielu 
lat. W tym czasie brak było środków finansowych na likwidację narosłych przez lata 
dysproporcji. Nie bez znaczenia jest również znaczna zmiana wysokości 
minimalnego wynagrodzenia, które wobec braku środków na wzrost wynagrodzenia 
dla wszystkich pracowników powoduje spłaszczenie wynagrodzenia na niektórych 
stanowiskach.” 

b) w zakresie zadań inwestycyjnych: 
„Zgodnie z Programem modernizacji przewidziano realizację jedenastu zadań,  
w tym jedno zrealizowano, dziewięć jest w trakcie realizacji, na jedno tj. „Budowa 
krytej strzelnicy w m. Gdańsk” opracowano dokumentację projektową. Planowane 
jest zakończenie robót budowlanych w ramach Programu modernizacji do roku 
2020. W ramach Programu modernizacji uzyskano na chwilę obecną następujące 
efekty rzeczowe: opracowane dokumentacje projektowe dla 6-ciu zadań 
inwestycyjnych (…), zakup pierwszego wyposażenia dla 2-ch zadań inwestycyjnych 
(…), zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku nr 15 w m. 
Gdańsk” polegające na przebudowie pomieszczeń przeznaczonych dla osób 
zatrzymanych. Przewidywane harmonogramy zakładają realizację celów ustawy do 
roku 2020.” 
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c) w zakresie zakupów i dostaw centralnych: 
„(…) dzięki realizacji Programu modernizacji MOSG został doposażony w sprzęt 
transportowy lądowy i morski, sprzęt techniki specjalnej, umundurowanie 
specjalistyczne, sprzęt informatyki i łączności. Nowy sprzęt po części zastąpił 
dotychczas użytkowany a po części uzupełnione zostały braki sprzętowe. Pozwoliło 
to na wycofanie z eksploatacji urządzeń starszej generacji, poprawiło 
bezpieczeństwo służby, podniosło poziom jakości warunków służby. Na chwilę 
obecną realizacja Programu modernizacji jest kontynuowana, a potrzeby MOSG 
zgłoszone bądź wpisane w harmonogramy Programu zostały zaspokojone  
w optymalnym stopniu.” 
                                                                            (akta kontroli str. 754, 758-761) 
 
4. W sprawach dotyczących wniosków w zakresie dalszej realizacji Programu  
w kolejnych latach oraz zlecania i/lub przeprowadzania badań ewaluacyjnych 
umożliwiających dokonanie oceny osiągniętych już celów Programu, Komendant 
wyjaśnił, że dla właściwej dalszej realizacji Programu modernizacji, polecił 
kontynuację cyklicznych spotkań zespołu monitorującego powołanego Decyzją Nr 
62 Komendanta MOSG z dnia 02 marca 2017 r., a także wydał polecenie, aby 
osoby uczestniczące w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych 
korzystały w jak największym stopniu ze szkoleń i kursów. Odbiorów przedmiotów 
zamówień mają dokonywać komisje, w skład których wchodzić powinny osoby  
z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem, znające przedmiot zamówienia i zawartą 
umowę. Komisja dokonując odbiorów powinna ponadto posiłkować się tzw. 
checklistą, która może pomóc w prawidłowym i zgodnym z umową odbiorem 
zamawianej roboty, dostawy czy usługi. Natomiast w zakresie przeprowadzania 
badań ewaluacyjnych wyjaśnił, że: „MOSG nie zlecał podmiotom zewnętrznym ani 
nie przeprowadzał sam badań ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia celów 
Programu. Można jednakże stwierdzić, że zakup sprzętu transportowego głównie 3-
ch jednostek pływających, które zastąpiły dotychczas użytkowane jednostki, pozwolił 
na zmniejszenie wydatków w zakresie remontów. Wymiana wyeksploatowanych 
jednostek pozwoliła także w znacznym stopniu zwiększyć możliwości operacyjne ( 
np. zwiększenie zasięgu jednostki o 100 Mm), umożliwiła służbę w zmiennych 
warunkach hydrometeorologicznych. Podniósł się również poziom jakości warunków 
pełnienia służby.”                                                (akta kontroli str. 754, 761-762) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność jednostki w badanym 
obszarze. 

 

5. Wpływ Programu modernizacji na realizację zadań 
finansowych z bieżącego budżetu MOSG. 

 
1. Plan wydatków (po zmianach) MOSG w ramach Programu w 2017 r. wyniósł 
11 323 tys. zł. co stanowiło 6,7% całości planu na 2017 r. (168 635 tys. zł). W I 
półroczu 2018 r. wskaźnik ten był wyższy i wynosił 14 % (174 mln zł ogółem i 24 mln 
zł budżet z Programu). W lipcu 2018 r. po zmniejszeniu planu o 10 mln zł 
przeznaczonych na budowę strzelnicy, wskaźnik udziału środków Programu  
w ogólnym budżecie MOSG wyniósł 8,8%. W 2017 r. ponad 60% wydatków 
Programu stanowiły wydatki na podwyżki płac dla pracowników i funkcjonariuszy,  
a blisko 40% stanowiły wydatki na inwestycje: 1 086 tys. zł. na inwestycje 
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budowlane i 3 308 tys. zł. na zakup sprzętu transportowego (trzy jednostki 
pływające, autobus, pięć samochodów, autolaweta). W 2018 r. (I półrocze) środki 
otrzymane w ramach Programu na skutki podwyżek płac, kształtowały się na 
zbliżonym poziomie do 2017 r. tj. ok 7,7 mln zł. Pozostałe środki ok 16,8 mln zł,  
w całości przeznaczone były na inwestycje budowlane.  
                                                                                      (akta kontroli str. 787-788) 
 
Komendant MOSG wyjaśnił, że „otrzymane środki z ustawy (…) nie miały wpływu na 
dotychczasową realizację zadań, a w szczególności w zakresie remontów i utrzymania 
posiadanej infrastruktury. Zakupiony w 2017 r. sprzęt transportowy został 
wprowadzony do użytku w 2018 r. i sukcesywnie zastępuje dotychczasowy. Skala 
wydatków na remonty w roku bieżącym najprawdopodobniej będzie niższa niż w 
latach poprzednich (w 2016 r. wydano 3 959 tys. zł, z czego na technikę morską 
2 410 tys. zł; w 2017 wydano 4 983 tys. zł, z czego 3 252 tys. zł na TM). Obecny 
plan wydatków remontowych to kwota 2 559 tys. zł. Na remonty jednostek 
pływających i infrastruktury portowej zarezerwowano 1 685 tys. zł tj. mniej niż w 
latach poprzednich. Wydatki z Ustawy modernizacyjnej na inwestycje budowlane 
dokonane w 2017 r. i I połowie 2018 r. nie przysporzyły jeszcze MOSG nowej 
infrastruktury, poza przebudową budynku nr 15 w Gdańsku, który został 
sfinansowany ze środków Ustawy Modernizacyjnej w 2017 r. w ok. 20 % (175 tys. 
zł.). W związku z dokonanymi w 2017 r. zakupami sprzętu i użytkowaniem budynku 
nr 15, MOSG nie występował o dodatkowe środki na ich remonty. Również materiały 
eksploatacyjne do nowo zakupionego sprzętu finansowane są z bieżącego budżetu 
MOSG”.                                                                       (akta kontroli str. 786, 789) 
                                                                                                                                              
2. Zadania związane z remontami i utrzymaniem obiektów w MOSG realizowane 
były w oparciu o zaakceptowane 27.11.2017 r. przez Komendanta Głównego SG 
„Ogólne zasady postępowania przy realizacji robót budowlanych w Straży 
Granicznej”.21                                                                     (akta kontroli str. 795-802) 
 
3. Przedsięwzięcia remontowe MOSG realizowane były w oparciu o Plan potrzeb 
remontowych i rozbiórek opracowany na dany rok budżetowy. Zgodnie z Planami 
potrzeb remontowych i rozbiórek MOSG potrzeby finansowe określone zostały na 
kwotę 22 578,3 tys. zł w 2017 r. i 24 358 tys. zł w 2018 r. 

Przydzielone MOSG środki finansowe na zadania remontowe, ujęte i realizowane  
w ramach powyższych planów remontowych w latach 2017-2018 (I półrocze) wynosiły: 
w 2017 r. – 1 428,1 tys. zł (w 2016 r. – 1 287,35 tys. zł) i w 2018 r. – 460 tys. zł. 
                                                                                       (akta kontroli str.803-869) 
 
4. W sprawie prowadzenia analiz w zakresie wydatków ponoszonych z budżetów 
rocznych MOSG na remonty i utrzymanie nowo wybudowanej infrastruktury oraz na 
obsługę i eksploatację sprzętu (których zakup, remont lub budowa zostały 
sfinansowane ze środków Programu), Komendant wyjaśnił, że z uwagi na zbyt krótki 
okres, jaki upłynął od momentu przystąpienia do użytkowania nowej infrastruktury 
(oddany do użytkowania jeden budynek 28.11.2017 r.), nie prowadzono tam 
żadnych remontów, ani nie analizowano poniesionych wydatków w związku z jej 
utrzymaniem. Zdaniem Komendanta, sfinansowana ze środków Programu nowa 
infrastruktura techniczna, jest ściśle powiązana z istniejącą, przez co nie ma 
możliwości wyodrębnienia rzeczywistych kosztów jej utrzymania. Nie dokonywano 
również analizy środków wydatkowanych na utrzymanie jednostek pływających, 

                                                      
21 W okresie wcześniejszym zadania remontowe realizowane były w oparciu o wytyczne Komendanta Głównego SG nr 208 z 
05.09.2008 r. w sprawie sposobu przygotowania i realizacji robót budowlanych oraz prac konserwacyjnych w Straży 
Granicznej, a także kwalifikacji przedsięwzięć budowlanych. 
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które odebrano w ostatnim kwartale 2017 r. W 2018 r. MOSG dokonywał jedynie 
zakupu materiałów pędnych do tych jednostek, a obsługę techniczną (przeglądy 
okresowe, ewentualną wymianę części i materiałów eksploatacyjnych) w okresie 
gwarancyjnym prowadzi dostawca tych jednostek. 
                                                                    (akta kontroli str. 786, 789, 793-794) 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Realizacja Programu modernizacji w latach 2017-2018 (30.06.) nie miała 
negatywnego wpływu na realizację zadań finansowanych z bieżącego budżetu 
MOSG. 

 

6. Nadzór nad realizacją Programu modernizacji. 

W ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją Programu Komendant MOSG, 
decyzją z 2 marca 2017 r.22 powołał zespół monitorujący realizację zadań z ustawy 
modernizacyjnej. W skład zespołu wchodzili m.in. Zastępca Komendanta MOSG ds. 
logistycznych, Zastępca Głównego Księgowego oraz kierownicy komórek 
realizujących bezpośrednio zadania finansowane z Programu (m.in. Naczelnik 
WTiZ, Naczelnik WTM ). 
Do zadań zespołu należało, m.in.: 
- opracowanie harmonogramu zadań i przedsięwzięć; 
- przedstawianie Komendantowi MOSG informacji o stopniu realizacji zadań;  
- sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań w zakresie związanym  

z inwestycjami budowlanymi oraz zakupem jednostek pływających; 
- sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją planowanych wydatków 

finansowych oraz identyfikacja ewentualnych zagrożeń; 
- współpraca z właściwymi biurami Komendy Głównej SG. 
Z każdego spotkania zespołu monitorującego sporządzany był protokół, z którym na 
bieżąco zapoznawał się Komendant MOSG (w niektórych spotkaniach zespołu 
uczestniczył Komendant).                                            (akta kontroli str. 246-310) 
 
Na wniosek Komendanta MOSG z dnia 10.02.2017 r. w zakresie realizacji Procesu 
realizacji Programu został przeprowadzony audyt wewnętrzny w formie czynności 
doradczych. Celem audytu było wskazanie najbardziej optymalnych rozwiązań  
w zakresie realizacji przez MOSG zadań wynikających z Programu, a także 
ustalenie i zidentyfikowanie ewentualnych ryzyk, jakie mogą wystąpić w jego 
realizacji. Wyniki audytu zostały przedstawione w sprawozdaniu z przeprowadzonych 
czynności z dnia 14.04.2017 r., z którym zapoznali się zarówno Komendant Oddziału 
(14.05.2017 r.) oraz Zastępca Komendanta ds. logistycznych (19.05.2017 r.). 
Zaproponowane przez audytora propozycje działań usprawniających dotyczyły, 
m.in.: 
- podjęcia działań w kierunku obsadzenia aktualnie występujących wakatów  

w WTiZ i WTM; 
- sporządzenia wykazu stanowisk (wakatów), których obsadzenie byłoby 

priorytetowe z punktu widzenia działalności MOSG; 
- czasowego delegowania wybranych osób z dostępnych zasobów osobowych 

MOSG do wsparcia pracy Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości WTiZ; 

                                                      
22 Zmienioną Decyzją Nr 91 Komendanta MOSG z 18.05.2017r. 
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- obsadzenia stanowiska w Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości WTiZ 
przez funkcjonariusza wykonującego zadania w tej sekcji w ramach 
długotrwałego delegowania.                                   (akta kontroli str. 311-350) 

 
Według wyjaśnień Komendanta MOSG (wz. kp.t SG Lesława Krysę Zastępcę 
Komendanta) wskazane przez audytora działania usprawniające realizowane były 
poprzez ogłaszanie przez Komendanta MOSG naborów na wakujące stanowiska  
w komórkach organizacyjnych realizujących Program. Komendant wskazał, że w 
większości przypadków przedmiotowe nabory z uwagi na brak złożenia ofert, 
niespełniania przez kandydatów wymogów formalnych bądź ich rezygnacji nie 
kończyły się pozytywnym rozstrzygnięciem. W miarę posiadanych środków 
finansowych oraz mając na względzie obsadzenie stanowisk priorytetowych, MOSG 
nadal prowadzi procedury naboru pracowników do komórek zaangażowanych w 
realizację Programu. Ponadto w celu uzupełnienia wakatów i wsparcia działań 
komórek merytorycznych w realizacji zadań Komendant MOSG z dostępnych 
zasobów osobowych MOSG delegował do WTiZ funkcjonariuszy, którym na 
stanowiskach związanych z realizacją Programu zostało powierzone pełnienie 
obowiązków. W dalszej kolejności dwóch z delegowanych funkcjonariuszy zostało 
mianowanych na specjalistyczne stanowiska w WTiZ w tym jeden w Sekcji 
Budownictwa i Obsługi Nieruchomości. Jednocześnie zadania kierownika Sekcji 
Budowy Eksploatacji i Remontów Jednostek Pływających WTM zostały powierzone 
funkcjonariuszowi tego wydziału. 
                                                                             (akta kontroli str. 870, 875-876) 
 
W latach 2017-2018 (I półrocze) realizacja przedsięwzięć MOSG w ramach 
Programu była przedmiotem następujących kontroli: 

1) Działania podejmowane w zakresie przygotowania inwestycji „Budowa bazy dla 
statków powietrznych w m. Gdańsk - Rębiechowo" - kontrola przeprowadzona przez 
Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej w terminie od 6 do 30 listopada 
2017 r. Przedmiotem kontroli była ocena działań podejmowanych w MOSG w celu 
przygotowania przedmiotowej inwestycji w kontekście legalności, gospodarności, 
celowości i rzetelności. Kontrolowana działalność otrzymała ocenę pozytywną  
z nieprawidłowościami”. Stwierdzona przez kontrolę nieprawidłowość polegała na 
określeniu nieprawidłowej powierzchni terenu przeznaczonego na realizację 
inwestycji oraz podstawowych obiektów bazy. Zalecenia sformułowane przez zespół 
kontrolujący zostały zrealizowane przez MOSG przy współpracy z Zarządem 
Granicznym KGSG, tj.: 
- opracowano harmonogram działań niezbędnych do realizacji inwestycji 

zatwierdzony przez Zastępcę Komendanta Głównego SG (14.05.2018 r.); 
- opracowano procedurę wspólnej eksploatacji przestrzeni nad płytą postojową 

MOSG przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i MOSG; 
- pozyskano dodatkową powierzchnię gruntu pod budowę przyszłej bazy dla 

statków powietrznych poprzez aneksowanie umowy dzierżawy z dnia 03.12.2008 r. 
zawartej pomiędzy Portem Lotniczym w Gdańsku sp. z o.o. a MOSG.  

(akta kontroli str. 877-940) 

2) Wykonanie budżetu państwa w 2017 - kontrola przeprowadzona przez NIK 
Delegaturę w Gdańsku w terminie od 29.01. do 14.03.2018 r. Celem kontroli było 
dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2017 r. w MOSG pod względem 
legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. W losowo wybranej próbie 9% 
wydatków MOSG były również zdania Programu. W wyniku kontroli nie stwierdzono 
niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych i nie 
sformułowano wniosków pokontrolnych. 
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(akta kontroli str. 408-418) 

3) Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów zawartych na dostawę 
jednostek pływających w MOSG w 2017 r. - kontrola przeprowadzona przez Biuro 
Kontroli KGSG w terminie od 12.03. do 17.04.2018 r. Celem kontroli była ocena 
postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych i realizacji umów 
zawartych na dostawę jednostek pływających w MOSG w 2017 r., ze szczególnym 
zwróceniem uwagi no to, czy postanowienia umów w sposób należyty chroniły 
interesy zamawiającego. Kontroli poddano dwie umowy nr 26/TM/2017 na dostawę 
jednostki pływającej SG - 071 i umowę nr 30/TM/2017 na dostawę jednostki 
pływającej SG - 005. Jednostka SG - 005 finansowana była w całości z Programu 
(970 101 zł), a jednostka SG - 071 o całkowitej wartości 1 298 800 zł. była 
sfinansowana w części z Programu w wysokości 398 800 zł. W wyniku kontroli 
pozytywnie oceniono przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych  
(z jednym uchybieniem), natomiast negatywnie oceniono (pod względem 
rzetelności) odbiór jednostek pływających. Kontrolujący ujawnione nieprawidłowości 
zawarli w wystąpieniu pokontrolnym z 14.06.2018 r. stwierdzając, że komisje 
powołane do odbioru jednostek pływających nie dołożyły należytej staranności 
podczas wykonywania czynności w zakresie odbioru przedmiotów zamówienia. W 
związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i zaleceniami Komendant MOSG 
pismem nr MO-WK/31/2018 z 26.06.2018 r., wydał polecenie podległym 
kierownikom komórek i jednostek organizacyjnych realizacji poszczególnych 
zaleceń pokontrolnych. Realizując polecenie Komendanta MOSG, Rozkazem 
Dziennym Nr 126/18 z 02.07.2018 r. powołano komisję w celu sprawdzenia stanu 
przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w granicznych jednostkach 
organizacyjnych MOSG. Efektem prac komisji było sprawozdanie z 12.07.2018 r. 
oraz notatki służbowe Naczelnika WTM z 12 i 19.07.2017 r. Ponadto 12.07.2018 r. 
przeprowadzono szkolenie nt. zasad racjonalnego i zgodnego z prawem 
gospodarowania środkami publicznymi, a także nt. sporządzania opisu przedmiotu 
zamówienia. Pismem z 19.07.2018 r.  Komendant MOSG poinformował 
Komendanta Głównego SG o realizacji wniosków pokontrolnych.  

                                                                    (akta kontroli str. 419-492, 960-961) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

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

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

z uwagi na wystąpienie przez Komendanta MOSG do Komendanta Głównego SG  
o wznowienie realizacji zadania pn. „Budowa krytej strzelnicy w m. Gdańsk”, 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków w tym zakresie.  

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
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Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Szczecin, 29 listopada 2018 r. 

 

Kontroler 

Jarosław Pułka 

główny specjalista k.p. 

...................../-/..................... 
podpis 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym 
dokonał: 

 
          Najwyższa Izba Kontroli                                    

Delegatura w Szczecinie  
    Dyrektor 

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

podpis 

 

           
           
  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


