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Wykaz stosowanych pojęć i skrótów
1)

jednostka organizacyjna Policji – Komenda Główna Policji, komenda powiatowa Policji,
komenda miejska Policji, komenda rejonowa Policji, komisariat Policji;

2)

KGP – Komenda Główna Policji;

3)

KWP – Komenda Wojewódzka Policji;

4)

KPP (KMP) – Komenda Powiatowa (Miejska) Policji;

5)

KP – Komisariat Policji;

6)

Program – Program standaryzacji komend i komisariatów Policji, opracowany na podstawie § 2
ust. 1 i 2 zarządzenia nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2012 roku
w sprawie Zespołu do spraw Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji1 i przyjęty
na posiedzeniu Zespołu w dniu 29 stycznia 2013 r.

7)

Wytyczne nr 3 – Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z 20 lipca 2013 roku w sprawie
standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach
służbowych Policji.

8)

Księga Standaryzacji – ”Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej”.
Zestawienie standardów architektoniczno-budowlanych – wytyczne do realizacji zadań
inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.

9)

Księga Znaku – „Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów
Policji”, opracowana w czerwcu 2013 roku.

10) Standaryzacja – wprowadzenie jednolitych norm, zwłaszcza w przemyśle (słownik języka
polskiego PWN).
11) Ewaluacja – to badanie społeczno-ekonomiczne realizowane w celu oceny jakości i efektów
prowadzonych działań. Ocena taka dokonywana jest w oparciu o odpowiednie kryteria (wg
Poradnika dla pracowników administracji publicznej wydanego przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego w 2012 r.).
12) Zespół – Zespół do spraw „Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji", powołany
przez Ministra Spraw Wewnętrznych zarządzeniem nr 66 z dnia 23 października 2012 r.
(zarządzenie niepublikowane).
13) BLP – Biuro Logistyki Komendy Głównej Policji.
14) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia
2015 r. zostało przekształcone w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, z mocą od
dnia 27 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2079).

1

Zarządzenie nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2012 roku, nie zostało opublikowane.
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1.

Wprowadzenie
1.1. Temat i numer kontroli

Program standaryzacji komend i komisariatów Policji i jego realizacja w województwie
lubelskim. Nr kontroli: P/15/084. Kontrola została przeprowadzona z inicjatywy własnej NIK.

1.2. Cel kontroli
Celem kontroli była ocena, czy w wyniku realizacji Programu nastąpiła poprawa warunków
obsługi obywateli w komendach i komisariatach Policji oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników
cywilnych Policji, a także czy stworzono jednolity standard zewnętrzny i wewnętrzny komend oraz
komisariatów. Czy uzyskano efekt spójności prowadzonych inwestycji, a w konsekwencji
ujednolicenie wizerunku Policji.

1.3. Uzasadnienie podjęcia kontroli
Na potrzebę realizacji Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji, jako działania
priorytetowego wskazuje dokument Strategia Sprawne Państwo2, której głównym celem była
poprawa jakości usług administracji publicznej, a wśród celów szczegółowych zapewnienie
obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rozwiązanie problemu
ujednolicenia obiektów Policji miało służyć poprawie wizerunku formacji, a w konsekwencji poprawie
funkcjonowania administracji publicznej. Na realizację Programu zabezpieczono środki finansowe
w wysokości 1 mld zł.

1.4. Okres objęty badaniami kontrolnymi
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. oraz działania podejmowane
przed i po tym okresie (do dnia zakończenia kontroli), jeśli miały bezpośredni związek z przedmiotem
kontroli.

1.5. Organizacja kontroli
Czynności kontrolne w jednostkach przeprowadzono w okresie od 2 września do 11 grudnia
2015 r. na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3
(„ustawa o NIK”). Kontrola została przeprowadzona pod względem legalności, rzetelności,
gospodarności i celowości, stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o NIK.

2
3

Przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2012 r.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1096.
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2.

Podsumowanie wyników kontroli
2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności

W ocenie NIK, realizacja Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji była
obarczona poważnymi błędami. Program przygotowano i przyjęto nierzetelnie, bez
przeprowadzenia koniecznych konsultacji z jednostkami Policji, które odpowiadały za
prowadzenie inwestycji. W dodatku jednostki te zobowiązano do wdrożenia przyjętych
w Programie rozwiązań, których realizacja była niekiedy droższa o 50 proc. od zaplanowanej
we wcześniejszych koncepcjach. Zobligowanie jednostek Policji do stosowania
szczegółowych, niedopracowanych rozwiązań, które niedostatecznie uwzględniały lokalne
uwarunkowania, było działaniem niecelowym i zarazem niegospodarnym, w konsekwencji
narażającym Policję na ponoszenie niepotrzebnych kosztów. Błędy dostrzeżone w trakcie
realizacji Programu spowodowały konieczność kilkukrotnego korygowania jego istotnych
założeń i zawartych w nim rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Stało się tak, bo
przygotowanie Programu i jego realizacja nie zostały objęte rzetelnym nadzorem ze strony
Ministra Spraw Wewnętrznych. W efekcie Policja nie zrealizowała żadnej inwestycji zgodnej
w pełnym zakresie z wymaganiami Programu.
NIK w trakcie kontroli ustaliła, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowując Program
standaryzacji komend i komisariatów Policji postępując w nierzetelny sposób, dopuściło do przyjęcia
i realizacji modelowej koncepcji architektoniczno-budowlanej komend i komisariatów bez
uwzględnienia wielu ważnych parametrów m.in. wynikających z uwarunkowań regionalnych
zawartych w planach zagospodarowania przestrzennego. MSW, pośpiesznie i bez rzetelnych
konsultacji z garnizonami Policji będącymi adresatami Programu, zobowiązało Policję do jego
realizacji4. Dostrzeżone przez realizatorów Programu błędy wymusiły kilkukrotne jego korekty, które
obejmowały m.in. przyjęte rozwiązania urbanistyczno-przestrzenne oraz funkcjonalno-użytkowe.
Dotyczyły one także założeń niezgodnych z wymaganiami lokalnych planów zagospodarowania
przestrzennego w miejscu prowadzonej inwestycji, modelowego kształtu i wielkości działki
budowlanej różniącego się od uzyskanej działki pod budowę komend lub komisariatów, małej
architektury (np. ogrodzeń), funkcjonalności pomieszczeń, zastosowanego wyposażenia oraz
przewidzianych kosztownych materiałów budowlanych o specyfikacjach spełnianych jedynie przez
pojedynczych producentów albo niespełniających wymogów sanitarnych.
MSW zlecając korekty Programu nie przeprowadziło jednak rzetelnej analizy sygnalizowanych
przez Policję ryzyk w zakresie potencjalnego naruszenia zasady konkurencyjności wymienionej
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych5 w przypadku obligatoryjnego
zastosowania materiałów i wyposażenia o parametrach spełnianych jedynie przez pojedynczych
producentów (np. mebli, albo płyt betonowych do utwardzania placu).
Mimo zastosowanych korekt nie uzyskano zakładanego jednolitego i spójnego modelu komendy
Zasada obligatoryjności zastosowania rozwiązań zawartych w Księdze Standaryzacji i Księdze Znaku została nałożona
przez Marcina Jabłońskiego ówczesnego Podsekretarza Stanu w MSW w piśmie skierowanym do Komendy Głównej
Policji w dniu 24 lipca 2013 r.
5 Dz.U. z 2015 r. poz. 2164.
4
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i komisariatu Policji, jednolitego standardu obsługi obywateli oraz standardu pracy dla policjantów
i pracowników cywilnych, która miała być efektem zastosowania założeń zawartych w Programie.
Zobowiązanie do stosowania w nowo budowanych obiektach komend i komisariatów Policji
modelowej koncepcji architektonicznej budynku, użytych materiałów budowlanych i elementów
wyposażenia pomieszczeń potencjalnie stwarzało szansę na zwiększenie powierzchni użytkowej
wykorzystywanej przez komendy lub komisariaty w stosunku do dotychczasowej, dawało też
możliwość bardziej funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni i przez to poprawy warunków
obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, ale zarazem
powodowało konieczność poniesienia większych nawet o 50 proc. kosztów przeciętnej ceny
wykonania 1 m2 nowego obiektu komendy lub komisariatu w stosunku do wcześniej przyjętych
założeń. Miało to miejsce w sytuacji dysponowania przez Policję ograniczonymi środkami na
inwestycje, przy równoczesnym występowaniu olbrzymich potrzeb w dziedzinie budowy nowych
i modernizacji istniejących budynków komend i komisariatów.
Zgłaszając dostrzeżone w Programie błędy, w oczekiwaniu na ich korektę, Policja nie
zrealizowała żadnej inwestycji zgodnej w pełnym zakresie z wymaganiami nowej modelowej
koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku komendy lub komisariatu.
Również nakazanie stosowania nowego logo i nowego symbolu Policji, wprowadzonych Księgą
Znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji w jednostkach nowo
budowanych lub poddawanych remontom i modernizacjom, przy równoczesnym pozostawieniu
dotychczas stosowanego logo i znaku Policji w pozostałych komendach i komisariatach Policji
nieobjętych Programem, stwarzało ryzyko zamieszania w tak ważnej dla obywateli sferze
identyfikacji służb stojących na straży porządku publicznego oraz ratujących życie i zdrowie i w tym
znaczeniu było działaniem nierzetelnym.
NIK ustaliła, że wdrożenie Księgi Znaku wiązało się z obowiązkiem wykorzystywania
w elementach identyfikacji wizualnej dodatkowo płatnej czcionki, co prowadziło do ponoszenia
kolejnych kosztów przy opłatach m.in. za każdą tablicę, znak identyfikacyjny, a także za używanie
tego rodzaju czcionki na poszczególnych komputerach. Narażenie Policji na ponoszenie tego
rodzaju wydatków wynikało z nierzetelnego sformułowania oczekiwań wobec twórców logo i symbolu
Policji.
W świetle dokonanych ustaleń NIK ocenia, że nadzór sprawowany przez Ministra Spraw
Wewnętrznych (poprzez Zespół do spraw Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji6)
nad przygotowaniem i realizacją Programu był niedostateczny. W Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych nie działały należycie mechanizmy kontroli zarządczej7 m.in. dlatego zakładane
w Programie efekty nie zostały osiągnięte w pełnym zakresie.
W okresie objętym kontrolą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie przeprowadziło też kompleksowej

6

7

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 66 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do
spraw Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji (akt niepublikowany).
Załącznik do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84) Standardy
Kontroli Zarządczej dla sektora finansów publicznych – C. Mechanizm kontroli pkt 11. Nadzór, ”Należy prowadzić
nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji”.
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analizy zwłaszcza w zakresie kosztów i ryzyk związanych z obligatoryjnym8 wdrożeniem Programu.
Zabrakło m.in. analizy dotyczącej ekonomicznego uzasadnienia9 dla ponoszenia większych kosztów
przy budowie komend i komisariatów w relacji do zakładanych rezultatów. NIK zauważyła również,
że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nie powstały żadne opracowania, które zawierałyby
rzetelnie określone wskaźniki osiągnięcia zaplanowanych efektów końcowych. W sposób istotny
utrudnia to ocenę wdrożenia Programu.

Dopiero na posiedzeniu Zespołu w dniu 18 marca 2015 r. zmieniono zasadę obligatoryjności uznając, że priorytetowe
jest przestrzeganie zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji,
i ustawy o finansach publicznych, w tym celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
9 Stosownie do zapisów art. 44 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie
dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu celów.
8
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2.2. Uwagi końcowe i wnioski
Wyniki kontroli wskazują na potrzebę prowadzenia dalszych działań mających na celu
wypracowanie optymalnego modelu komisariatu lub komendy Policji dostosowanego do aktualnych
i przyszłych potrzeb Policji. Model taki powinien uwzględniać przede wszystkim poprawę warunków
obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji. W doskonalonym
modelu należy zadbać o zachowanie spójnych elementów wizualnej symboliki używanej przez
Policję, w celu jednoznacznej identyfikacji służby odpowiedzialnej za porządek publiczny, a także
w wielu wypadkach za ratowanie życia i zdrowia obywateli.
NIK wnioskuje, aby wypracowywanie optymalnego i modelowego komisariatu lub komendy
poprzedzone zostało rzetelnymi konsultacjami z terenowymi jednostkami Policji oraz by
uwzględniało uwarunkowania regionalne i wymogi lokalnych planów zagospodarowania
przestrzennego. Przyjmując modelowe założenia trzeba pamiętać o wydatkowaniu środków
finansowych z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zwłaszcza
w sytuacji, gdy na realizację koniecznych potrzeb remontowo-budowlanych przeznaczane są od
wielu lat niewystarczające środki.
Wprowadzenie ujednoliconej symboliki policyjnej (w logo i logotypie POLICJA), w ocenie NIK
wymaga uwzględnienia jej w obowiązujących przepisach, tj.: rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek
pływających i statków powietrznych Policji10 rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów11 oraz
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r, w sprawie
umundurowania policjantów, w którym określono wzór znaku identyfikacji indywidualnej policjanta12.
Zmiany w wyżej wymienionych przepisach dopuszczające nowe logo i logotyp są niezbędne z uwagi
na treść art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych13,
zgodnie z którym nie stanowią prawa autorskiego urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
a przymiot „urzędowości" może zostać bowiem nadany dopiero ww. aktami. Wyłączenie ww.
utworów spod ochrony prawa autorskiego jest podyktowane interesem państwowym i społecznym,
a jego brak mógłby doprowadzić do sytuacji, w której twórca takich utworów mógłby spowodować, że
utwór nie będzie rozpowszechniany np. na podstawie art. 56 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Nieuregulowanie tych kwestii, mogłoby w szczególności spowodować konieczność
poniesienia dodatkowych wydatków obciążających budżet państwa.
W ocenie NIK celowe jest też podjęcie działań przez MSWiA w celu uzyskania prawa do
nieograniczonego wykorzystywania czcionek na wszystkich oczekiwanych polach eksploatacji, także
we wszystkich elementach identyfikacji wizualnej wewnątrz i na zewnątrz komend i komisariatów
przewidzianych Księgą Znaku, bowiem zgodnie z art. 67 ustawy o prawie autorskim i prawach
Dz. U. Nr 84, poz. 724 ze zm.
Dz. U. Nr 241, poz. 2091, ze zm.
12 Dz. U. Nr 90, poz. 738 ze zm.
13 Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.
10
11
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pokrewnych, licencja upoważnia do korzystania z utworu wyłącznie na wymienionych w umowie
polach eksploatacji.
W celu uzyskania spójnego i zunifikowanego wizerunku znaków identyfikujących Policję14
niezbędne jest konsekwentne ich stosowanie nie tylko na budynkach komend lub komisariatów
objętych Programem, ale również na wszystkich pozostałych, a także w informacjach
zamieszczanych na stronach internetowych Policji, w Biuletynach Informacji Publicznej, na
umundurowaniu, wyposażeniu oraz we wszystkich pozostałych sferach funkcjonowania Policji, gdzie
wykorzystanie napisów lub elementów graficznych jest ważne dla jednoznacznego zidentyfikowania
służby przez obywatela.

14

Przykłady aktualnych elementów identyfikacji wizualnej pobranych ze stron internetowych Policji, zawierających logo
Policji różnych miast w Polsce zamieszczono w załączniku nr 6.
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3.1. Przygotowanie i wdrożenie Programu, identyfikacja zadań, robót
i przedsięwzięć przyjętych w Programie
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podczas wystąpienia sejmowego w dniu 12 października
2012 r., wskazał standaryzację komend powiatowych, miejskich, rejonowych i komisariatów na
terenie całego kraju, jako jeden z priorytetów rządu na lata 2013-2015, a Program standaryzacji
komend i komisariatów Policji, jako istotny element dokumentu Strategia Sprawne Państwo15, której
głównym celem była poprawa jakości usług administracji publicznej, a wśród celów szczegółowych
zapewnienie obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na realizację
Programu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 mld zł.
Realizując zamierzenia i plany Rządu, Minister Spraw Wewnętrznych, działając na podstawie art. 7
ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów16, zarządzeniem nr 66
z 23 października 2012 r.17 powołał Zespół do spraw „Programu standaryzacji komend
i komisariatów Policji", zwany dalej Zespołem18. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 tego zarządzenia
zadaniem Zespołu było przygotowanie Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji oraz
nadzór nad działaniami Policji przy jego realizacji. W dniu 29 września 2014 r. Minister Spraw
Wewnętrznych wprowadził zmiany zasad określania składu Zespołu19, z metody imiennego
wskazania członków na metodę wskazania ich poprzez funkcję20, celem „zapewnienia ciągłości
pracy Zespołu w przypadku zmian personalnych i wyłączenia konieczności częstych nowelizacji
w tym względzie”.
Program został przyjęty przez Zespół na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2013 r. Według
zapisów zawartych w Programie, pierwszym etapem jego realizacji miało być przeprowadzenie
badania społecznego dotyczącego komend i komisariatów Policji o charakterze konsultacji
społecznych dotyczących funkcji i standardów przestrzeni komend i komisariatów Policji oraz
konkursów: na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu Policji oraz
na jednolity znak graficzny i elementy identyfikacji wizualnej Policji. Wybór wykonawców ww.
opracowania i konkursów dokonano w trybie zapytania o cenę zgodnie z procedurami zamówień
publicznych obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2012 r.
Dz. U. z 2012 r., poz. 392 ze zm.
17 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 66 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do
spraw Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji.
18 W skład Zespołu weszli: Przewodniczący Michał Deskur – Podsekretarz Stanu w MSW, członkowie: Jacek Zalewski –
Dyrektor Departamentu Nadzoru w MSW, Władysław Budzeń – Dyrektor Departamentu Budżetu MSW, Andrzej
Rudlicki – Dyrektor Departamentu Prawnego MSW, Robert Napora – Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego
MSW, oraz sekretarz Adam Wieczorek - Naczelnik Wydziału Projektów i Prac Rozwojowych MSW.
19 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 28 z dnia 29 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
Zespołu do spraw Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji.
20 Zmiany te polegały na określeniu, że w skład Zespołu wchodzą: członek kierownictwa MSW odpowiedzialny za nadzór
nad Policją; Dyrektor Generalny MSW, dyrektorzy departamentów: Porządku Publicznego, Budżetu, Biura
Administracyjno-Finansowego MSW, oraz osoby wyznaczone przez Ministra Spraw Wewnętrznych (np. członkowie
gabinetu politycznego). Zlikwidowano funkcję sekretarza zastępując ją sekretariatem kierowanym przez kierownika.
W zarządzeniu określono, że członkowie Zespołu mogą wskazywać osoby zastępujące ich w pracach Zespołu.
W praktyce byli to zastępcy dyrektorów ww. departamentów i biur MSW.
15
16
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Nie czekając na przyjęcie Programu, postępowanie w sprawie zlecenia badania społecznego
dotyczącego komend i komisariatów Policji o charakterze konsultacji społecznych wszczęto
12 grudnia 2012 r. z zachowaniem obowiązujących w MSW procedur, jeszcze przed opracowaniem
i przyjęciem Programu, zgodnie z wytycznymi Podsekretarza Stanu w MSW Pana Michała Deskura
Przewodniczącego Zespołu, a umowę21 z wybranym wykonawcą przedmiotu zamówienia zawarto
28 grudnia 2012 r., tj. w dniu, w którym o godzinie 14 upływał termin złożenia ofert przez
potencjalnych wykonawców22.
Według informacji Komendanta Głównego Policji przedmiotowe badanie zostało
przeprowadzone na zlecenie MSW przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia” z siedzibą w Warszawie poprzez rozesłanie pocztą elektroniczną maila za pośrednictwem
Zespołu ds. Komunikacji Wewnętrznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji. W wiadomości tej
podano link do ankiety i termin jej wypełnienia, tj. do 8 lutego 2013 r. Komendant Główny Policji
wyjaśnił, że „KGP nie dysponuje informacjami na temat wyniku badania, ani ilu i jacy funkcjonariusze
wzięli w nim udział, albowiem ankiety wypełniane były anonimowo, a dane przesyłane były przez
funkcjonariuszy i pracowników Policji bezpośrednio przez stronę internetową do ww. Fundacji”.
Wyniki badania przeprowadzonego przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia” zostały przedstawione w Raporcie pt. Komendy i komisariaty policji – funkcje i standardy
przestrzeni i zaprezentowane członkom Zespołu na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2013 r. W ramach
badania przeanalizowano odpowiedzi m.in. z 378 ankiet przeprowadzonych wśród policjantów
i pracowników cywilnych oraz 8 indywidualnych wywiadów przeprowadzonych z komendantami lub
ich zastępcami, 41 interesantami, 14 pracownikami cywilnym i funkcjonariuszami Policji.
Uwzględniono także analizę zagranicznych przykładów planowania przestrzeni budynków
policyjnych.
Zespół udzielił zamówienia publicznego na wsparcie MSW w przygotowaniu i przeprowadzeniu
niżej wymienionych konkursów dotyczących:
a) opracowania modelu funkcjonalno-przestrzennego Policji23. Dnia 3 stycznia 2013 r. zawarto
umowę nr 1/2013/DN z wyłonionym organizatorem konkursu (Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Architektów Polskich – oferującego najniższą cenę na kwotę 52 tys. zł). Według
zapisów Programu: „Model zaproponowany przez architektów powinien być stworzony
w oparciu o postulaty zgłaszane przez realnych użytkowników komend i komisariatów.
Obiektem zainteresowania architektów będzie przestrzeń budynku policyjnego, w której
przebywają obywatele”. Protokołem odbioru przedmiotu zamówienia z dnia 8 lipca 2013 r.
odebrano dokumentację wykonania projektu oraz oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich
na rzecz MSW. Koszty poniesione na wykonanie projektu wyniosły: 52 tys. zł dla
Stowarzyszenia Architektów Polskich za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu oraz 55
tys. zł dla laureata konkursu za zwycięską pracę.
b) projektu logo i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji. Umowę
nr 3/2013/DN zawarto w dniu 20 lutego 2013 r. ze Stowarzyszeniem Projektantów Form
Przemysłowych z siedzibą w Warszawie (jedynego oferenta, który złożył ofertę w terminie na
kwotę 14 tys. zł). Protokołem odbioru przedmiotu zamówienia z dnia 25 czerwca 2013 r przyjęto
Umowa zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, a Fundacją Pracownia Badań
i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
22 Wybrano ofertę z najniższą ceną.
23 Umowę z Oddziałem warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich zawarto w dniu 30 stycznia 2013 r.
21
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dokumentację wykonania projektu oraz oświadczenie o przeniesieniu przez autorów praw
autorskich na rzecz MSW. Koszty poniesione przez MSW na wykonanie projektu wyniosły
14 tys. zł dla SPFP za wsparcie przygotowania i przeprowadzenia konkursu oraz 8 tys. zł
(po 2 tys. zł dla każdego z 4 uczestników), jako ryczałtowy zwrot kosztów wykonania projektów
koncepcyjnych zakwalifikowanych do II etapu konkursu i 20 tys. zł dla laureata konkursu
(łącznie 42 tys. zł).
3.1.1 Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej i procedura jej zmiany
Realizując zadania inwestycyjno-remontowe w ramach Programu, Policja została zobligowana
do stosowania rozwiązań określonych w Księdze Standaryzacji. Konkurs studialny na opracowanie
modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu Policji został zakończony 17 czerwca
2013 r. Do dokonania oceny i wyboru najlepszej pracy konkursowej, powołano Sąd Konkursowy,
w skład którego weszło m.in. dwóch członków Zespołu oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji
i Zastępca Dyrektora Biura Ministra MSW. Konkurs został przeprowadzony zgodnie z Regulaminem.
Wygrali24 łódzcy architekci z Pracowni Architektonicznej Sp. z o.o. z Łodzi. Nagrodzony projekt
według zapisów protokołu z posiedzenia Sądu Konkursowego: spełniał warunki określone
w Regulaminie konkursu, w tym był zgodny z założeniami Programu oraz wytycznymi Komendanta
Głównego Policji i uwzględniał wyniki badania społecznego”. Wynikiem tego konkursu była Księga
Standaryzacji będąca integralnym elementem modelu funkcjonalno-przestrzennego.
Po rozstrzygnięciu konkursu Marcin Jabłoński ówczesny Podsekretarz Stanu w MSW
w załączeniu do pisma przewodniego z 24 lipca 2013 r. przekazał KGP do służbowego
wykorzystania Księgę Standaryzacji oraz Księgę Znaku (efekt konkursu na logo i elementy
identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji). W piśmie poinformował KGP, że „w przyszłości
warunkiem niezbędnym do poddania konkretnego zadania procedurze oceny przez Zespół będzie
zgodność projektu, inwestycji lub remontu z rozwiązaniami przyjętymi w wyniku rozstrzygniętych
konkursów: studialnego na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komend
i komisariatów Policji oraz na logo i elementy identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji.
Tym samym jednostka Policji zgłaszając nowe przedsięwzięcie do Programu zobowiązana jest do
jego realizacji w sposób zgodny z wynikiem powyższych konkursów”. Dodał, że „załączone do
pisma: Księga standaryzacji oraz Księga znaku, winny być stosowane obligatoryjnie”.
Obowiązek obligatoryjności stosowania rozwiązań przyjętych w Księdze Standaryzacji i Księdze
Znaku został nałożony bez uprzedniego przeprowadzenia konsultacji z garnizonami Policji będącymi
adresatami Programu. Wprawdzie zlecony przez MSW Raport pt. Komendy i komisariaty policji –
funkcje i standardy przestrzeni sporządzony przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych „Stocznia” został przekazany architektom przed podjęciem przez nich prac nad
projektowaniem modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy lub komisariatu Policji i mógł
wpłynąć na ostateczny kształt Księgi Standaryzacji. Jednakże, badanie to zostało przeprowadzone
4 miesiące przed powstaniem Księgi Standaryzacji i Księgi Znaku25, a według informacji zawartych
w Raporcie, celem tego badania było opracowanie rekomendacji dotyczących metod zwiększania
użyteczności miejsc w jednostkach Policji, w których pojawiają się obywatele.
Wyniki konkursu studialnego na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu Policji
zostały zaprezentowane opinii publicznej w ramach wystawy i dyskusji pokonkursowej w dniu 18 czerwca 2013 r.
w siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP przy ulicy Foksal 2 oraz na stronie internetowej MSW.
25 Księga Standaryzacji powstała w lipcu 2013 roku tj. 4 miesiące później niż ww. Raport.
24
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Na temat rozwiązań zawartych w Księdze Standaryzacji Komendant Główny Policji odniósł się
w piśmie z dnia 14 października 2013 r. (Cnz-3937/2013) w oparciu o nadesłane przez
komendantów wojewódzkich Policji uwagi i poinformował Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, o tym
że na etapie przygotowania dokumentacyjnego natrafiono na szereg trudności, które w znaczący
sposób ograniczają lub uniemożliwiają zastosowanie rozwiązań wskazanych w Księdze
Standaryzacji. W pierwszej kolejności wymienił kształt i wielkość działki przyjętej dla modelu
standardowego obiektu Policji o obsadzie etatowej 150 osób wynoszącej 1,76 ha, dwukrotnie
przekraczającej wielkość terenu 0,80-1,00 ha dotychczas uznawaną, jako optymalną dla tego typu
obiektu wraz z towarzyszącym zapleczem. Ponadto wskazał na trudności w pozyskaniu działki
o kształcie prostokątnym, której dłuższy bok graniczy z terenem publicznym (elewacja frontowa
modelowego budynku ma długość około 40 m), bowiem Policja jest uzależniona przy pozyskiwaniu
nieruchomości pod budowę obiektów służbowych nie tylko od dobrej woli lokalnych władz
samorządowych, ale także od innych czynników, jak stopień zurbanizowania miejskiego, charakteru
prawa własności działek niezabudowanych w lokalizacji umożliwiającej łatwy dostęp interesantów do
jednostki w obszarze jej działania oraz priorytetów potrzeb lokalnej społeczności. Kształt i wielkość
pozyskanej działki mogą w bezpośredni sposób oddziaływać na zachowanie proporcji przyjętych dla
modelowego obiektu, co spowoduje zatracenie sensu przyjętych w standaryzacji założeń.
Według Komendanta Głównego Policji następnym czynnikiem mającym wpływ na rozwiązania
architektoniczno-urbanistyczne były wymogi określone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w uzyskanej decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego, których zapisy są
nadrzędne w odniesieniu do wewnętrznych unormowań obowiązujących w Policji. Księga
Standaryzacji nie przewiduje zastosowania dachów stromych, których geometria zakłóci spójność
kompozycji bryły przyjętej dla modelowego budynku. Inne uwarunkowania mogą nakazywać
nawiązanie kształtu bryły budynku, jego architektonicznej wizualizacji oraz kolorystyki elewacji do
otaczającej zabudowy. Dodatkowym elementem mogącym zakłócić przyjętą harmonię wyglądu
przestrzennego obiektu jest maszt antenowy o wysokości dostosowanej do wymogów wynikających
z ukształtowania terenu, a którego istnienia nie przewidziano przy tworzeniu koncepcji modelu
obiektu.
Odrębnym zagadnieniem integralnie powiązanym z obiektem było proponowane
zagospodarowanie terenu (przed budynkiem oraz w części wewnętrznej) z zastosowaniem
rozwiązań materiałowych i technologicznych przekraczających potrzeby użytkowe obiektu lub bardzo
trudnych, a w większości przypadków niemożliwych do wykonania. Dotyczy to w szczególności
ogrodzenia terenu z wolnostojących cienkościennych profili stalowych, o wysokości 3,30-4,50 m
ponad powierzchnią terenu. Zastosowanie tej wysokości ogrodzenia będzie wymagało odrębnych
uzgodnień z sąsiadami oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Należy jednak zaznaczyć, że lokalne
uwarunkowania narzucają najczęściej wymóg nieprzekraczania wysokości 2,20 m dla ogrodzenia
zewnętrznego, która jest wystarczająca dla bezpieczeństwa obiektu. Proponowane zastosowanie
płyt betonowych o wymiarach 40x60 cm zamiast drobnowymiarowej kostki brukowej zwiększy skalę
trudności wykonania robót (wyprofilowanie łuków, spadków itp.) oraz ich koszt. Ponadto, wskazane
w Księdze do stosowania płyty betonowe o wymiarach 40x60 cm do utwardzenia nawierzchni
ciągów pieszych, jezdnych i postojowych nie są produkowane w Polsce przez żadnego producenta
a koszt ich zastosowania będzie od 2 do 2,5 razy wyższy, niż ogólnie stosowana w tym celu kostka
betonowa drobnowymiarowa.
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W odniesieniu do budynków siedzib przewidzianych dla obsady etatowej od 150 osób wzwyż
dodatkowym mankamentem jest wewnętrzne patio wymagające bezpiecznego przeszklenia oraz
odrębnego zabezpieczenia odprowadzenia wód opadowych.
Niezależnie od powyższego należy także wskazać na znacznie kosztowniejsze niż dotychczas
stosowane przez Policję proponowane rozwiązania technologiczno-materiałowe, jak również
elementy małej architektury. Przyjęte rozwiązanie przeszklenia na pełnej wysokości fasady frontowej
wymagają zastosowania szkła odpornego na dynamiczne działania, w znaczący sposób podnosząc
koszt zadania. Proponowane do zastosowania wykładziny podłogowe oraz okładziny ścienne mogą
być wykorzystywane – ze względu na swoją trwałość – w pomieszczeniach reprezentacyjnych oraz
o podwyższonym standardzie wykończenia, natomiast w pomieszczeniach codziennej pracy przy
znacznym natężeniu ruchu ich trwałość jest bardzo ograniczona. Także wskazane w Księdze
Standaryzacji meble biurowe budzą wątpliwość, co do ich walorów użytkowych w codziennej pracy
funkcjonariuszy.
Według Komendy Głównej Policji przyjęte dla standaryzacji obiektów Policji rozwiązania
architektoniczno-urbanistyczne oraz technologiczno-materiałowe mają znaczący wpływ na koszt
budowy obiektu siedziby jednostki Policji (przeszklenia fasady, panele i siatki elewacyjne,
klimatyzacja budynku, wykładziny dywanowe i okładziny ścienne, wyposażenie kwaterunkowe,
ogrodzenie terenu). Ze wstępnej wyceny wartości kosztorysowej inwestycji dla nowego obiektu
o wielkości odpowiadającej modelowi z Księgi Standaryzacji opracowanej na podstawie informacji
zebranych od komendantów wojewódzkich wynika, że koszt wybudowania 1 m2 takiego obiektu wraz
jego całkowitym wyposażeniem będzie się mieścić w przedziale od 10,5 tys. zł do 11,5 tys. zł, przy
dotychczasowym wskaźniku wynoszącym od 6,5 tys. zł do 7,5 tys. zł. Tak znaczący wzrost kosztów
budowy obiektów będzie miał istotny wpływ na liczbę zamierzeń możliwych do realnego wykonania
w ramach standardów zawartych w Programie. Biorąc pod uwagę, że bilans wyjściowy całego kosztu
Programu został oparty na bazie uśrednionych wskaźników cenowych uzyskiwanych przy realizacji
zadań w stosowanym dotychczas dla obiektów służbowych Policji, zastosowanie znacznie
kosztowniejszych niż dotychczasowe rozwiązań, przy niezmienionej wielkości planowanych na ten
cel środków finansowych, spowoduje konieczność ograniczenia liczby przedsięwzięć i rezygnację
z części zamierzeń inwestycyjno-remontowych zatwierdzonych przez Zespół do spraw standaryzacji
komend i komisariatów Policji.
Komendant Główny Policji wnioskował także o rozważenie możliwości odstąpienia od
rygorystycznego przestrzegania wymogów określonych w Księdze Standaryzacji i stosowania
zamiennych rozwiązań technologicznych, materiałowych i wyposażenia oraz odstąpienia od
kształtowania architektoniczno-urbanistycznego bryły budynku w przypadku braku możliwości
zachowania w pełnym zakresie przeszklonej fasady. Zastosowanie proponowanych rozwiązań
pozwoli na bardziej elastyczne podejście do projektowania obiektów służbowych Policji oraz
umożliwi znaczące obniżenie kosztów realizacji planowanych zamierzeń.
W kolejnym piśmie z 4 listopada ponownie zwrócił się do Ministra, o rozważenie możliwości
odstąpienia od rygorystycznego przestrzegania wymogów określonych w Księdze Standaryzacji
i stosowania zamiennych rozwiązań technologicznych, materiałowych i wyposażenia oraz
odstąpienia od kształtowania architektoniczno-urbanistycznego bryły budynku w przypadku braku
możliwości zachowania w pełnym zakresie przeszklonej fasady. Przedłożył propozycje zmian
zapisów Księgi Standaryzacji uzasadniając, że: „zastosowanie proponowanych rozwiązań pozwoli
na bardziej elastyczne podejście do projektowania obiektów służbowych Policji oraz umożliwi
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znaczące obniżenie kosztów realizacji planowanych zamierzeń. Użycie zamiennych rozwiązań, nie
będzie miało umniejszającego wpływu na wizerunek Policji oraz nie spowoduje obniżenia zakładanej
jakości obsługi interesantów, jak również poczucia komfortu u osób przebywających w obiektach”.
Zastępca Komendanta Głównego Policji obecny na posiedzeniu Zespołu w dniu 5 listopada
2013 r., poinformował Zespół o wynikach realizacji Programu na podstawie pierwszych
kilkumiesięcznych doświadczeń. Wyraził opinię, że przewidziane w Księdze Standaryzacji
rozwiązania architektoniczno-budowlane i materiały wskazane do ich realizacji powodują
zwiększenie kosztów budowy komendy lub komisariatu. W związku z tym Zespół podjął Decyzję
Nr 13/2013 o omówieniu w trybie roboczym zgłoszonych uwag Policji do Księgi Standaryzacji
i określeniu trybu działania w tej sprawie. W dniu 13 listopada 2014 r. odbyło się w MSW spotkanie
dotyczące zgłoszonych przez KGP propozycji zmian w Księdze Standaryzacji, na którym
zaproponowano wystąpienie do firmy projektowej (autorów Księgi Standaryzacji) o ich
uwzględnienie.
Zespół po zastosowaniu obligatoryjnych elementów zawartych w Księdze Standaryzacji nie
oszacował przyczyn wzrostu 1 m2 kosztorysowej wartości inwestycji pod względem celowości
i ekonomicznego uzasadnienia przyjętych rozwiązań oraz ich wpływu na poprawę warunków pracy
pracowników Policji i obsługi obywateli.
Grzegorz Karpiński Sekretarz Stanu w MSW, nie odniósł się do przyczyn braku analiz dotyczących
ekonomicznego uzasadnienia przyjętych rozwiązań skutkujących wzrostem 1 m2 kosztorysowej
wartości inwestycji, wyjaśnił, że „w przypadku Programu wzrost ww. kosztów wydawał się wątpliwy,
ponieważ Programem miała być objęta głównie zużyta infrastruktura, a w rezultacie miały być
stworzone optymalne warunki dla klientów i pracowników (funkcjonariuszy) administracji publicznej.
Oczywiste jest, że spowodować to mogło wzrost kosztów w stosunku do remontów doraźnych
zmierzających do odtworzenia minimalnych (w zakresie bhp etc.) wymogów infrastruktury. Innymi
słowy wzrost kosztów wiązać można także ze zwiększeniem przedmiotowym i jakościowym zakresu
prac. Toteż nie należy porównywać in abstracto samego zwiększenia kosztów, porównywać bowiem
należy zjawiska porównywalne. Samo dążenie do minimalizacji kosztów (np. jedynie przez remonty
odtworzeniowe, a wręcz jedynie doraźne usuwanie zagrożeń w zakresie bhp), może zostać uznane
za działanie sprzeczne z dyrektywami dokonywania wydatków publicznych zgodnie z art. 44 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych26, w tym z zasadą uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących
osiągnięciu założonych celów”.
W związku z niedokonaniem wnioskowanych zmian w Księdze Standaryzacji w dniu 9 grudnia
2013 r. KGP skierowała kolejne pismo do Podsekretarza Stanu w MSW, wskazując rozwiązania
zawarte w Księdze Standaryzacji, które znacząco wpływają na wartość kosztorysową inwestycji,
tj. m.in.:
− „zastosowanie nieotwieralnej, w pełni przeszklonej fasady czołowej budynku wymagającej
zastosowania tafli szklanych o wysokich parametrach odporności na uszkodzenia;
− ułożeniu na elewacji paneli szklanych oraz siatek aluminiowych, co do utrzymania właściwego
bezpieczeństwa obiektu, co wymaga zainstalowania ekranów szklanych o bardzo dużej
odporności na zniszczenia;
− zwiększenie powierzchni holu wejściowego ponad potrzeby komendy lub komisariatu;
26
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− zastosowanie profili stalowych zimno giętych, jako gęsto żebrowanych elementów
ogrodzeniowych zewnętrznych i rozgrodzenia wewnętrznego;
− zaplanowanie patio (z nasadzonymi drzewami i krzewami);
− wyłożenie utwardzenia ciągów pieszych, jezdnych i postojowych nietypowymi wymiarowo
płytkami betonowymi, które są prawie trzykrotnie droższe niż betonowe elementy
drobnowymiarowe o tej samej wytrzymałości;
− wyposażenie w sprzęt kwaterunkowo-biurowy wymagany standaryzacją, którego koszt jest
znacząco wyższy od dotychczas kupowanego na te same potrzeby”.
Ponownie wniesiono „o rozważenie możliwości odstąpienia od rygorystycznego przestrzegania
wymogów określonych w Księdze Standaryzacji i zgodę na stosowanie zamiennych rozwiązań
technologicznych, materiałowych i wyposażenia oraz odstąpienia od kształtowania architektonicznourbanistycznego bryły budynku w przypadku braku możliwości zachowania w pełnym zakresie
przeszklonej fasady”. Poinformowano, że „zastosowanie zaproponowanych rozwiązań pozwoli na
bardziej elastyczne podejście do projektowania obiektów służbowych Policji oraz umożliwi znaczące
obniżenie kosztów realizacji planowanych zamierzeń”. KGP poinformowała, tym że Komendant
Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu po przeanalizowaniu nowych uwarunkowań został
zmuszony do zaniechania realizacji planowanej inwestycji w Sochaczewie w dotychczas
planowanym kształcie, ponieważ oszacowany na kwotę 21.354 tys. zł koszt (obliczony według
dotychczasowych założeń) stał się za niski (po przeprojektowaniu z uwzględnieniem uwarunkowań
wynikających z Księgi Standaryzacji) szacowany koszt wzrósł do kwoty 36.285,7 tys. zł,
tj. o 14.931,7 tys. zł (wzrost o 70%). W tym piśmie Komendant Główny Policji poinformował
Podsekretarza Stanu w MSW, m.in. o tym, że stosując się do § 5 rozporządzenia Rady Ministrów
z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu
państwa27, według którego łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż
wartość kosztorysowa inwestycji określona przy rozpoczęciu jej realizacji, inwestor został zmuszony
do zaniechania planowanej inwestycji. Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu – po
przeanalizowaniu nowych uwarunkowań powstałych z chwilą wprowadzenia Programu został
zmuszony do zaniechania realizacji planowanej inwestycji w Sochaczewie w planowanym kształcie,
ponieważ przy nowych uwarunkowaniach oszacowany na kwotę 21.354,8 tys. zł koszt realizacji
inwestycji okazał się znacząco za niski (tj. o ww. 70%).
Na niewłaściwe rozwiązania technologiczne określone w Księdze Standaryzacji, dotyczące
wykładzin podłogowych w ciągach komunikacyjnych nowo budowanych komend i komisariatów
Policji wskazywał również Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W piśmie
z 10 marca 2014 r. poinformował on Zastępcę Dyrektora BLP, że „po zapoznaniu się
z rozwiązaniami technologicznymi dotyczącymi wykładzin podłogowych określonych w Księdze
Standaryzacji, za niedopuszczalne uznaje się zastosowanie wykładzin łatwo nasiąkliwych
w obiektach komend i komisariatów Policji, ponieważ są one narażone na długotrwałe zawilgocenia
oraz zanieczyszczenia wydalinami i wydzielinami biologicznymi, co może stanowić poważne
zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne”. O powyższych zaleceniach KGP (pismem z 17 marca
2014 r.) poinformowała Zastępcę Dyrektora Departamentu Nadzoru w MSW.
Pierwszą zmienioną wersję Księgi Standaryzacji opracowano w lutym 2014 roku, ale oficjalne
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jej wydanie nastąpiło dopiero w lipcu 2014 roku. Komendy wojewódzkie Policji zaczęły ponownie
zgłaszać uwagi i wątpliwości również do II wydania Księgi Standaryzacji (przekazane pismem z dnia
19 grudnia 2014 r. do MSW), m.in., o tym że „specyfikacja mebli biurowych zawarta w Księdze
Standaryzacji odpowiada parametrom mebli produkowanym przez jednego wytwórcę” oraz
przedstawiły przykładowe różnice cen zakupu wybranej armatury sanitarnej wykonanej ze stali
szlachetnej oraz z ceramiki, przewidzianych w Księdze Standaryzacji.
W piśmie poinformowano Grzegorza Karpińskiego – Sekretarza Stanu w MSW, że „Policja w ramach
Programu kończy realizację szeregu zadań inwestycyjnych i remontowych i przystępuje do zakupu
wyposażenia kwaterunkowo-biurowego. Na tym etapie docierają do KGP sygnały, że ścisłe
przestrzeganie zapisów Księgi Standaryzacji dotyczące standardu mebli i wyposażenia, w jakie mają
zostać wyposażone komendy i komisariaty Policji spowoduje znaczący wzrost kosztów ich zakupu”.
Według sporządzonego przez BLP zestawienia, cena zakupu np.:
− biurka gabinetowego wskazanego w Księdze Standaryzacji wynosiła 1,6 tys. zł, podczas gdy
ww. biurko o zbliżonej stylistyce i funkcjonalności można nabyć za cenę 439,11 zł;
− regału meblowego z szafą, wskazanego w Księdze Standaryzacji, wynosiła 1,6 tys. zł, podczas
gdy ww. regał o zbliżonej stylistyce i funkcjonalności można nabyć za cenę 430,50 zł;
− fotela obrotowego, wskazanego w Księdze Standaryzacji, wynosiła 1,5 tys. zł, podczas gdy ww.
fotel o zbliżonej stylistyce i funkcjonalności można nabyć za cenę 263 zł;
− siedziska do palarni, wskazanego w Księdze Standaryzacji, wynosiła 1,5 tys. zł, podczas gdy
ww. siedzisko o zbliżonej stylistyce i funkcjonalności można nabyć za cenę 209,33 zł.
KGP poprosiła MSW o rozważenie możliwości dopuszczenia do stosowania przez Policję
w obiektach objętych Programem umeblowania o zbliżonej stylistyce i funkcjonalności niż określone
w Księdze Standaryzacji. Poinformowano, że „właściwym wydaje się dokonywanie zakupów takiego
wyposażenia, które będzie spełniać standardy dotychczas stosowane w Policji i nie będzie odbiegać
w znaczący sposób od wymagań określonych w ww. Księdze. Podkreślono, że „przyjęcie
elastycznego podejścia pozwoli na zachowanie ogólnej koncepcji wizualnej określonej w Programie
oraz przyczyni się do zachowania zgodności z podstawowymi zasadami efektywnego
i ekonomicznego gospodarowania środkami budżetu państwa”.
W piśmie z dnia 27 stycznia 2015 r. (skierowanym do Zastępcy Komendanta Głównego Policji)
Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSW zwrócił się do KGP o przygotowanie
propozycji określonego sposobu stosowania zapisów Księgi Standaryzacji gwarantującej
respektowanie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W odpowiedzi, pismami z dnia 5 i 16 lutego 2015 r., Komenda Główna Policji przekazała
G. Karpińskiemu, Sekretarzowi Stanu w MSW, propozycje zmian w Księdze Standaryzacji
odnoszące się m.in. do wyposażenia kwaterunkowo-biurowego oraz oświetlenia wewnątrz i na
zewnątrz przed obiektami służbowymi Policji wzdłuż ciągów komunikacyjnych. KGP poinformowała
MSW, że „zmiany i uzupełnienia Księgi Standaryzacji dokonane w lipcu 2014 r. nie objęły swoim
zakresem pierwszego wyposażenia oddawanych do użytku obiektów”. W piśmie z 5 lutego 2015 r.
Zastępca Komendanta Głównego Policji poinformował, że „z uzyskanych informacji wynika, że na
rynku funkcjonuje tylko jeden wykonawca produkujący meble przedstawione w Księdze
Standaryzacji”. Stwierdził, że „w II wydaniu Księgi wprowadzone zostały do zastosowania elementy
wyposażenia pomieszczeń sanitarno-higienicznych, wykonane ze stali nierdzewnej przekraczające
wymogi określone dla tego typu pomieszczeń oraz o bardzo wysokim standardzie, które w znaczący
sposób przekraczają potrzeby użytkowe i estetyczne obiektów Policji, a ich zastosowanie spowoduje
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wzrost kosztów realizowanych zadań inwestycyjno-remontowych”. Zastępca KGP poprosił MSW
o zgodę na „stosowanie rozwiązań zamiennych przy zachowaniu niepogorszonych standardów
użytkowych i estetycznych w porównaniu z określonymi w Księdze Standaryzacji, co pozwoli na
przestrzeganie zapisów art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie celowego
i racjonalnego dokonywania wydatków publicznych, jak również wymogów wynikających z ustawy
Prawo zamówień publicznych”.
Według sporządzonego przez KGP opracowania pt. „Propozycje zmian zapisów w Księdze
Standaryzacji komend i komisariatów Policji Polskiej Wariant II – lipiec 2014” r. cena zakupu np.:
− umywalki ze stali szlachetnej, wskazanej w Księdze Standaryzacji, wynosiła od 0,9 tys. zł do
1,1 tys. zł, podczas gdy analogiczną umywalkę ceramiczną można było kupić za 150-250 zł;
− pisuaru wiszącego ze stali szlachetnej, wskazanego w Księdze Standaryzacji, wynosiła od
1,1 tys. zł do 3,5 tys. zł, podczas gdy analogiczny pisuar ceramiczny można było kupić za
120-240 zł;
− wiszącej miski ustępowej ze stali szlachetnej, wskazanej w Księdze Standaryzacji, wynosiła od
1,5 tys. zł do 4,0 tys. zł, podczas gdy cena analogicznej miski ceramicznej kształtowała się na
poziomie od 200-400 zł.
Podsumowując propozycje zmian, stwierdzono, że „wskazane w Księdze Standaryzacji meble są
wzorami zastrzeżonymi produkowanymi przez jedną firmę”.
KGP otrzymała pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r. informację z MSW o przedstawieniu na
posiedzeniu Zespołu ds. Programu w dniu 18 marca 2015 r., wniosku dotyczącego zmian w Księdze
Standaryzacji – zaproponowanych przez KGP (pismami z 5 i 16 lutego 2015 r.).
Kolejnym pismem z 24 kwietnia 2015 r. adresowanym do Zastępcy Dyrektora Departamentu
Porządku Publicznego MSW, KGP podtrzymała swoje uwagi dotyczące konieczności dokonania
zmian w Księdze Standaryzacji. Stwierdzono m.in., że „KGP konsekwentnie podtrzymuje swoje
uwagi dotyczące konieczności uwzględnienia wnioskowanych wielokrotnie zmian, natomiast autorzy
Księgi Standaryzacji odmawiają ich wprowadzenia w całości. Jednocześnie wnioski wynikające
z nadzoru realizacji Programu przez inwestorów (komendy wojewódzkie), w tym wyniki postępowań
przetargowych wskazują na konieczność wdrożenia wnioskowanych zmian. W szczególności
wynikają one z konieczności przestrzegania zasad określonych w ustawach: Prawo zamówień
publicznych oraz o finansach publicznych, które nakazują celowe i racjonalne dokonywanie
wydatków publicznych oraz zapewnienie równych warunków dla wszystkich podmiotów
uczestniczących w procesie zamówień publicznych”. KGP powtórzyła argumenty przytoczone
w pismach z 5 i 16 lutego 2015 r., w tym m.in., że „specyfikacja mebli biurowych zawarta w Księdze
Standaryzacji odpowiada parametrom mebli produkowanym przez jednego wytwórcę” oraz
przedstawiła przykładowe różnice cen zakupu wybranej armatury sanitarnej wykonanej ze stali
szlachetnej oraz z ceramiki. Zaproponowała, aby przyjąć zapis, że „sformułowane w Księdze zasady
i elementy odnoszą się do jednostki modelowej i wskazują kierunek, w jakim powinny być
dokonywane wybory podczas planowania prac budowlanych i remontowych. Nie jest natomiast
bezwzględnie wymagane, aby parametry techniczno-konstrukcyjne materiałów i urządzeń były
identyczne z przedstawionymi w Księdze Standaryzacji, jeśli dane rozwiązanie zachowuje
w Programie główne zasady projektowe oraz najważniejsze elementy architektoniczno-przestrzenne,
jakim powinny charakteryzować się komendy i komisariaty”.
Niektóre z postulowanych przez KGP zmian w Księdze Standaryzacji zostały wprowadzone
przez Zespół na posiedzeniu w dniu 20 maja 2015 r., tj. po upływie dwóch lat od opracowania
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i przyjęcia pierwszej wersji Księgi Standaryzacji i po prawie roku od wprowadzenia pierwszych
zmian. Jednakże wprowadzono do Księgi Standaryzacji nowe elementy, do których Policja zgłosiła
kolejne uwagi. Zestawienie dokonanych 20 maja 2015 r. zmian zostało niezwłocznie przekazane
przez KGP do komend wojewódzkich.
Do dnia zakończenia kontroli NIK nie dokonano zmian – wnioskowanych przez KGP – zawartych
w Księdze Standaryzacji, a mających wpływ na koszt wykonania i utrzymania obiektów policyjnych.
M.in. nie zmieniono wymogu pozyskania działki o powierzchni 1,76 ha (pod siedzibę jednostki
modelowej Policji o obsadzie etatowej 150 osób), wykonywania ściany modułowej z napisem Policja
przed budynkiem komendy/komisariatu oraz wykonywania oszklonej ściany osłonowej na zewnątrz
budynku.
Dopiero na posiedzeniu Zespołu w dniu 18 marca 2015 r. podjęto decyzję o odstąpieniu od
obligatoryjności stosowania rozwiązań zawartych w Księdze Znaku i Księdze Standaryzacji i przyjęto
zasadę, że „sformułowane w Księdze zasady i elementy wskazywały kierunek dla wyborów podczas
planowania prac budowlanych i remontowych. Nie wymagano natomiast bezwzględnie,
aby parametry techniczno-konstrukcyjnych materiałów, sprzętu i urządzeń były identyczne
z przedstawionymi w Księdze, jeśli dane rozwiązanie zachowuje określone w Programie
Standaryzacji zasady projektowe oraz elementy architektoniczno-przestrzenne, jakimi powinny
charakteryzować się komendy i komisariaty. Równocześnie do obowiązków jednostek Policji
realizujących zamówienia należy w pierwszej kolejności przestrzeganie przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i ustawy o finansach publicznych dla zapewnienia celowego i racjonalnego
dokonywania wydatków publicznych oraz równych warunków dla wszystkich podmiotów
uczestniczących w procesie zamówień publicznych”.
3.1.2 Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji
Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych (SPFP) ogłosiło w dniu 4 marca 2013 r.
konkurs na „logo i elementy identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji” (zakończony
15 kwietnia 2013 r.), w wyniku którego wyłoniono zwycięzcę konkursu (firma IDEE z Bytomia).
Według Regulaminu konkursu (§ 2 pkt 1 a) „Celem konkursu jest otrzymanie spójnego
i profesjonalnie opracowanego projektu na logo (jednolity znak graficzny) i identyfikację wizualną
komend Policji, który stanowić będzie wzorzec jednolitego oznaczenia wszystkich nowo budowanych
i remontowanych jednostek Policji na terenie Polski”. Zwycięzca Konkursu był zobowiązany do
wykonania opracowania końcowego, które zawierać miało Księgę Znaku, katalogi aplikacji i projekty
techniczne nośników (pkt. 8).
W trakcie przeprowadzania konkursu na logo i elementy identyfikacji wizualnej komend
i komisariatów Policji dopuszczono do naruszenia zasady bezstronności na skutek zaistnienia
konfliktu interesów. W dniu 4 lutego 2013 r. MSW skierowało e-mail do Stowarzyszenia Projektantów
Form Przemysłowych oraz do Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej z zapytaniem ofertowym
z określonym terminem zgłaszania ofert do 7 lutego 2013 r. do godziny 10 w sprawie przygotowania
i przeprowadzenia konkursu na projekt logo i elementy identyfikacji wizualnej komend i komisariatów
Policji. Oferta ze Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, wpłynęła po terminie i przyjęto ofertę
Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych z siedzibą w Warszawie. Członkiem Zarządu
Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej był jeden z autorów wybranej w konkursie pracy.
Przewodniczącym Sądu Konkursowego w I etapie (mającym dokonać wyboru 4 najlepszych prac)
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był Prezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Według protokołu z posiedzenia
sądu konkursowego, w II etapie konkursu mającego wyłonić laureata konkursu na logo i elementy
identyfikacji przewodniczącym zespołu sędziowskiego był Prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki
Użytkowej, którego oferta została złożona po terminie. Laureatem konkursu została firma IDEE,
której współwłaściciel był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.
Ministerstwo Spraw wewnętrznych przekazało w dniu 24 lipca 2013 r. do Komendy Głównej
Policji dokumentację rozstrzygniętego konkursu z informacją, że warunkiem niezbędnym do
poddania konkretnego zadania procedurze oceny przez Zespół do spraw standaryzacji komend
i komisariatów Policji będzie zgodność projektu, inwestycji lub remontu z rozwiązaniami przyjętymi
w wyniku rozstrzygniętych konkursów: studialnego na opracowanie modelu funkcjonalnoprzestrzennego komend i komisariatów Policji oraz na logo i elementy identyfikacji wizualnej komend
i komisariatów Policji, a rozwiązania przyjęte w Księdze Standaryzacji i Księdze Znaku, powinny być
stosowane obligatoryjnie. W przekazanej Księdze Znaku przewidziano płatną czcionkę zastosowaną
w logotypie POLICJA i pozostałych elementach identyfikacji wizualnej stosowanej wewnątrz i na
zewnątrz komend i komisariatów Policji.
Według sporządzonej 3 marca 2014 r. notatki służbowej przez Zastępcę Dyrektora Gabinetu
Komendanta Głównego Policji, zapisano m.in., że krój pisma przewidziany w materiałach
korporacyjnych (papierze firmowym, wizytówkach itd.), wymaga zakupu czcionek: „jest to wydatek
rzędu 60-65 euro na pięć stanowisk komputerowych lub 650 dolarów amerykańskich na serwer
(licencja na 1 rok). Przedmiotowy krój pisma można nabyć tylko w zagranicznych sklepach
internetowych. W trakcie podjętej korespondencji mailowej z Departamentem Nadzoru MSW
uzyskano informację, że w Księdze znaku np. na str. 16 są wykazane przykładowe miejsca, gdzie
można nabyć fonty. Koszty są podawane przez dystrybutora. Zmiany kroju pisma są
niedopuszczalne z uwagi na integralny charakter, jakie posiadają wszystkie elementy identyfikacji
wizualnej”. W notatce stwierdzono, że koszty zakupu kroju pisma dla potrzeb: KGP, komend
miejskich, powiatowych i wojewódzkich (bez komisariatów, szkół i ośrodków szkolenia Policji,
Wyższej Szkoły Policji oraz oddziałów i pododdziałów prewencji i antyterrorystycznych), mogą
wynieść 6.148,9 tys. zł rocznie. Wskazano także na ryzyka związane z zakupem i wykorzystaniem
nowego kroju pisma, w tym m.in. na „niemożność zastosowania procedury określonej w ustawie
o zamówieniach publicznych, a także na negatywną reakcję opinii publicznej i mediów w przypadku
ujawnienia kosztów związanych z rebrandingiem”.
Dyrektor BLP pismem z dnia 11 kwietnia 2014 r. poinformował o faktach zawartych w ww.
notatce Zastępcę Dyrektora Departamentu Nadzoru w MSW. Podał, że „zastosowanie zestawu
czcionek pisma Klint Pro autorstwa Hannesa von Döhrena w odmianie Regular wymaga zakupienia
stosownej licencji. Zakup kroju tego pisma na warunkach określonych w umowie dla użytkownika
licencji wymaga wydatkowania na ten cel 60-65 euro lub tyle samo USD na 5 stanowisk
komputerowych (komplet) lub 650 USD na serwer (licencja na 1 rok). Zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w Księdze pozyskanie przedmiotowego zestawu czcionek jest możliwe poprzez nabycie w
sklepach internetowych mieszczących się poza granicami naszego kraju, co uniemożliwia
sprawdzenie legalności ich działania. Mając na uwadze brak jednoznacznej informacji dotyczącej
formy korzystania przez Policję – odpłatnie lub nieodpłatnie – z elementów identyfikacji wizualnej
zawartych w Księdze znaku zawierających wymieniony krój czcionki proszę o jednoznaczne
określenie zasad, na jakich możliwe jest stosowanie oznaczeń zawartych w Księdze. W przypadku
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braku możliwości nieodpłatnego korzystania przez Policję z fontu Klint Pro w odmianie Regular
proszę o rozważenie możliwości uzyskania zgody autora Księgi znaku na zastosowanie kroju
czcionek zbliżonych wizualnie do przyjętych w Księdze, jednak ogólnie dostępnych w formie
nieodpłatnej, co pozwoli na stosowanie w szerokim zakresie nowego logotypu na materiałach
korporacyjnych bez konieczności ponoszenia przez Policję bardzo dużych wydatków finansowych
wynikających z zakupu licencji”.
Celem wyjaśnienia zagadnień podniesionych przez KGP w piśmie Cnz-2433 (z dnia 11 kwietnia
2014 r.) w dniu 12 maja 2014 r. zorganizowano spotkanie z przedstawicielem firmy IDEE, zwycięzcą
konkursu na logo i elementy identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji. Przedstawiciele
MSW wskazali na wątpliwości prawne dotyczące materiałów przekazanych do MSW. Firma IDEE
zobowiązała się do przekazania do MSW nośników utworu, które umożliwiają zwielokrotnianie
utworu bez konieczności jego samodzielnego odwzorowywania, w postaci plików graficznych
w standardowych formatach i wariantach, w tym formatach wektorowych przenoszących
odpowiednie informacje o kolorze i podlegających degradacji pod wpływem skalowania, np. AI, EPS,
a także INDD oraz PDF i JPG. Czyli materiałów, które winny stanowić efekt konkursu – odebrany
bez zastrzeżeń przez MSW Protokołem odbioru zamówienia w dniu 25 czerwca 2013 roku.
Przesłane przez Firmę IDEE pliki miały stanowić materiały źródłowe do wykorzystania (aplikowania)
zgodnie z zasadami opisanymi i zilustrowanymi w „Księdze znaku i elementów identyfikacji wizualnej
komend i komisariatów Policji”. W dniu 23 maja 2014 roku firma IDEE przekazała do MSW ww. pliki,
ale dotyczące tylko logo (znak graficzny) i logotyp POLICJA, do wykorzystania (aplikowania) zgodnie
z zasadami opisanymi i zilustrowanymi w „Księdze znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend
i komisariatów Policji”, w formie niewymagającej ich samodzielnego odwzorowania. Wymienione
materiały w opinii przedstawiciela Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych oraz
specjalisty z DKS MSW pliki zostały odpowiednio i profesjonalnie przygotowane oraz są możliwe do
uruchomienia i wykorzystania. Pliki zostały przekazane do KGP za pismem DN-A-0750-4-1/2014
z dnia 2014-06-03.
Pismem z dnia 4 listopada 2014 r. Komenda Główna zwróciła się do MSW o wyjaśnienie
sprawy nieodpłatnego korzystania z czcionek wykorzystanych w projekcie identyfikacji wizualnej
przewidzianej w Księdze Znaku. Wymienioną czcionkę Policja miała stosować nie tylko
w elementach statycznych (jak w logotypie POLICJA), ale także w elementach niestatycznych, tj. na
wszystkich drukach korporacyjnych (wizytówki, papier firmowy, koperty) oraz w przypadkach
identyfikacji wizualnej na zewnątrz budynków i w ich otoczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w
Księdze Znaku opracowanej przez firmę IDEE, czyli we wszystkich przypadkach wymagających
samodzielnego odwzorowywania tekstów wykorzystujących ww. czcionki (przykładowo: Komenda
Główna Policji, Komenda Stołeczna Policji, Komenda Miejska Policji w Rzeszowie, oraz na
tabliczkach informacyjnych wewnątrz komend np. pokój nr 123 inspektor Jan Kowalski).
W ocenie NIK otrzymane w trakcie kontroli NIK materiały potwierdzają, że Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych nabywając produkt w postaci Księgi Znaku uzyskało prawo do zwielokrotniania
utworu bez konieczności samodzielnego odwzorowania jedynie w logotypie znaku
(wykorzystującego czcionkę o nazwie Klint Pro w odmianie Bold autorstwa Hannesa von Döhrena
w słowie: POLICJA). Nie nabyło praw autorskich do czcionki Klint Pro w odmianie Regular
(wskazanej w Księdze Znaku na str. 17), którą to czcionkę Policja miała stosować na wszystkich
drukach korporacyjnych (wizytówki, papier firmowy, koperty) oraz w przypadkach identyfikacji
wizualnej na zewnątrz budynków i w ich otoczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w Księdze znaku
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i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji opracowanej przez firmę IDEE,
tj. we wszystkich przypadkach wymagających samodzielnego odwzorowywania tekstów
wykorzystujących ww. czcionki (przykładowo: Komenda Stołeczna Policji, Komenda Miejska Policji
w Rzeszowie itp.).
Grzegorz Karpiński Sekretarz Stanu potwierdził w swoich wyjaśnieniach, m.in., że rozwinięcie
loga poprzez dodanie do niego napisu, który zawiera pełną nazwę komendy lub komisariatu,
wymaga wykupienia, lub posiadania przez wykonawcę danej usługi, licencji na użycie czcionki
w zakresie docelowego napisu. Materiały korporacyjne – nie były elementem wdrożenia w ramach
Programu, są jedynie propozycją określonego standardu, który może być wdrażany przez Policję.
Identyfikacja wizualna na zewnątrz budynków i w ich otoczeniu - w przypadku, gdy w jej ramy
wchodzi rozwinięcie loga poprzez dodanie do niego innego napisu lub wprowadzenie innych
napisów (np. na tabliczkach informacyjnych), wymagane jest wykupienie, lub posiadanie przez
wykonawcę danej usługi, licencji na użycie czcionki w zakresie docelowego napisu, a tym samym
z uwagi na różnorodność potencjalnych projektów architektonicznych koszt takiej licencji nie jest
możliwy do oszacowania przed wykonaniem usługi. Informacja wizualna w budynkach –
analogicznie jak w przypadku identyfikacji wizualnej na zewnątrz budynków i w ich otoczeniu.
Przedmiotem konkursu przeprowadzonego przez MSW28, było nie tylko logo (znak) i logotyp
POLICJA ale także następujące cztery odrębne elementy, które zgodnie z zapisami Księgi Znaku
musiały być odwzorowanie z wykorzystaniem odpłatnej czcionki o nazwie „Klint Pro w odmianie
Regular”, tj.:
1) systemowy projekt graficzny oznakowania strefy otwartej, dostępnej dla obywateli na
terenie komend i komisariatów. W skład tego opracowania wchodzić powinny: projekt informacji
wizualnej o strukturze danej komendy/komisariatu, ukazujący i porządkujący poszczególne jej
działy i przestrzenie dostępne dla obywateli (do umieszczenia w pomieszczeniach recepcji); projekt
oznaczeń pomieszczeń dostępnych dla obywateli i powiązana z nimi informacja kierunkująca
wewnątrz komend/komisariatów,
2) projekt graficzny oznakowania zewnętrznego budynku wraz z informacją doprowadzającą,
kierunkującą ze wskazaniem odległości do najbliższej komendy lub komisariatu,
3) systemowy projekt wzorniczy nośników logo i oznakowania. W skład opracowania powinny
wchodzić projekty wzornicze i techniczne elementów, fizycznych nośników informacji składających
się na całość opracowania. Mogą to być tablice, słupki, punkty informacyjne i inne elementy,
zależnie od zaproponowanego rozwiązania,
4) projekty graficzne druków (papeteria) i wzorów ulotek informacyjnych.
Księga Znaku przewidywała wykorzystanie nowego logotypu identyfikacji wizualnej Policji (tak
zwana gwiazda policyjna) zapisanego z zastosowaniem kroju pisma w odmianie Bold o nazwie „Klint
Pro” autorstwa Hannesa von Döhrena (HVD Fonts) chronionego prawami autorskimi, a w projektach
nowych druków korporacyjnych z zastosowaniem kroju w odmianie Regular. Na str. 16-17 wskazano
przykładowe miejsca odpłatnego nabycia fontów (zakup kroju takiego pisma to wydatek rzędu 60-65
EURO za jeden komplet). Firma IDEE, która wygrała konkurs w dniu 29 maja 2014 r. przedłożyła
zawartą Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego dotyczącą Oprogramowania Font (czcionek)
firmy Monotype Imaging.

28

zgodnie z zapisami § 2 pk 1 a) Regulaminu konkursu, w wyniku którego powstała Księga Znaku
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W ocenie NIK, z materiałów otrzymanych w trakcie kontroli nie wynika, aby firma IDEE spełniła
warunki określone w umowie licencyjnej, konieczne m.in. do dokonania transferu Oprogramowania
Font (pkt 7 umowy licencyjnej) na rzecz MSW.
Twórca Księgi Znaku potwierdził, że firma IDEE, pod którą prowadzi przedsiębiorstwo, posiada
licencję na czcionkę Klint Pro do wykorzystania komercyjnego (por, notatka służbowa dla Jolanty
Zaborskiej - Zastępcy Dyr. Dept. Porządku Publicznego z 24.07,2014r.). Na dowód tego przedłożył
potwierdzenie zapłaty na rzecz Monotype Imaging Inc. kwoty 65 USD z opisem w potwierdzeniu
zapłaty (official receipt) „Klint Pro Regular" „i dodatkową informacją: „Licensed users: 1-5"
(licencjonowani użytkownicy: 1-5) oraz „view licence" (zobacz licencję), stanowiącą przekierowanie
do strony internetowej z przygotowaną przez Monotype Imaging Inc., umową licencyjną użytkownika
końcowego, która stanowi umowę adhezyjną. Załączona umowa licencyjna jest w angielskiej wersji
językowej, a na potrzeby konkursu została przetłumaczona na jęz. polski (jak można domniemywać,
nie przez tłumacza przysięgłego). Z pkt 7 – umowy wynika, że dozwolone jest przeniesienie praw do
licencji na inny podmiot, gdy nowy licencjobiorca zaakceptuje postanowienia licencji,
a dotychczasowy licencjobiorca zniszczy wszystkie kopie tego oprogramowania. W niniejszej
sprawie brak dowodu przeniesienia licencji. Zakres licencji przedstawia pkt 3-5 umowy. Pola
eksploatacji wymienione w umowie wskazują, że oprogramowania font (zawierającego m.in.
czcionkę Klint Pro Regular) można używać wyłącznie w dokumentach elektronicznych, które
spełniają łącznie następujące warunki: nie są produktem komercyjnym, są dystrybuowane
w bezpiecznym formacie, niezezwalającym na wydobycie zawartego oprogramowania font, oraz gdy
odbiorcą dokumentu, który używa oprogramowania font do edytowania jest jednostka licencyjna,
rozumiana w umowie, jako stanowisko komputerowe, które jest uprawnione do używania
oprogramowania font na podstawie licencji, tj. gdy mieści się we wskazanej w licencji ilości
stanowisk używających oprogramowania font. Produkt komercyjny jest w umowie zdefiniowany, jako
elektroniczny dokument lub plik danych utworzony z użyciem oprogramowania font, oferowany
w dystrybucji ogólnej lub ograniczonej, jako produkt komercyjny lub inny rezultat działań
licencjobiorcy. Dla przykładu książka elektroniczna lub czasopismo elektroniczne rozprowadzane za
opłatą uznane jest za produkt komercyjny; nie jest natomiast produktem komercyjnym dokument
rozprowadzany w związku z transakcją handlową, gdzie opłata jest związana z tym dokumentem
(np. pismo służbowe, bilet wstępu, rachunek/paragon za zakup wyrobów materialnych, takich jak np.
ubranie). Wg licencji dozwolone jest zawieranie statycznych obrazów graficznych w dokumencie
elektronicznym, w tym w produkcie komercyjnym (np. pliki typu gif), łącznie z kształtem i krojem
czcionki oraz projektami typograficznymi i ornamentami utworzonymi w oprogramowaniu font tylko,
jeżeli takie obrazy nie są używane celem zastąpienia oprogramowania font, to znaczy pod
warunkiem, że kształty nie odpowiadają poszczególnym glifom oprogramowania font i nie mogą
zostać wykorzystane w dokumencie do oddania takich projektów i ornamentów. Nie wolno
instalować oprogramowania font na serwerze wewnętrznym lub zewnętrznym (tj. z dostępem do
Internetu), chyba że wszystkie stanowiska komputerowe, mające dostęp do takiego serwera należą
do jednostki licencjonowanej. Zgodnie z pkt 5 umowy dozwolone jest zawieranie oprogramowania
font w dokumencie elektronicznym wyłącznie w celu wydrukowania i oglądania, oraz dostarczenia
takiego dokumentu do drukarni komercyjnej, wyłącznie do druku.
Autor czcionki (fontu) w udzielonej licencji zezwalając IDEE na skorzystanie ze swojego utworu
nie wyzbył się swoich praw autorskich, nie przekazał także praw do jej dalszego rozpowszechniania.
Prawami autorskimi do tego fontu dysponowali tylko autorzy Księgi Znaku i według licencji nie mieli
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umocowania do transferu oprogramowania font, ponieważ w umowie licencyjnej firmy sprzedającej
ww. fonty tj. Monotype Imaging, a użytkownikiem końcowym, będącej podstawą zakupu
Oprogramowania Font określono warunki m.in. drukowania, transferu Oprogramowania Font, prawa
własności intelektualnej i przemysłowej, z których wynika, że są niezbywalne przez użytkownika
dokonującego zakupu. Zatem Policja wykorzystując elementy identyfikacji wizualnej w zakresie
wymagającym zobrazowania tekstu musi dysponować prawami do tych czcionek, czyli odpłatnie
nabyć prawo do wykorzystania czcionki w drukach korporacyjnych i elementach identyfikacji
wizualnej. Stwierdzić należy, że licencja uprawniała firmę IDEE do przedstawienia swoich utworów
z czcionką „Klint Pro” w konkursie lecz, z uwagi na treść pkt 3 umowy licencyjnej, wyłączającej
możliwość zawierania oprogramowania font w dokumentach, które są produktem komercyjnym, nie
uprawniała do oferowania utworu z zapożyczeniami w postaci czcionki „Klint Pro”, jako że
zapożyczenia nie zostały wprowadzone legalnie, tj. zgodnie z treścią umowy licencyjnej. Zgodnie
z umową, pola eksploatacji, na których dopuszczalne jest używanie oprogramowania font nie
obejmują wszystkich oczekiwanych przez Skarb Państwa, reprezentowany przez MSW, miejsc
wykorzystywania tych czcionek wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu konkursu. Zgodnie z art. 67
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych licencja upoważnia do
korzystania z utworu wyłącznie na wymienionych w umowie polach eksploatacji. Nabywający utwór
z taką wadą powinien doprowadzić do uzyskania prawa wykorzystywania czcionek we wszystkich
oczekiwanych polach eksploatacji, oraz na odpowiednią liczbę stanowisk komputerowych
i serwerów. Skoro podstawą prawną korzystania z utworu w postaci praw do zakupionej czcionki jest
licencja, istnieje ryzyko, że twórca może w dowolnym czasie zaprzestać licencjonowania jej na
dalsze okresy, co spowoduje, że po poniesieniu znaczących nakładów finansowych licencjobiorca
tj. Skarb Państwa, będzie musiał ponownie ogłaszać konkurs i dokonywać zmian wszystkich
utworów zawierających czcionkę „Klint Pro”, wskazanych w Księdze Znaku. W umowie brak
natomiast informacji o czasie trwania licencji; mając powyższe na uwadze pod rozwagę należy
poddać stworzenie czcionki specjalnie na potrzeby omawianego projektu i przeniesienie do niej
autorskich praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa, nie zaś korzystanie z formy prawnej licencji.
MSW nie skorzystało z zapisów § 9 pkt 6 regulaminu konkursu na logo, z którego treści wynika,
że: „w razie konieczności wprowadzenia zmian, modyfikacji i ulepszeń w utworach, o których mowa
w § 9 ust. 3, w okresie późniejszym, Uczestnik każdorazowo wyraża zgodę na dokonanie takiej
zmiany, modyfikacji, ulepszenia. Zgoda ta dotyczy wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w § 9
ust. 4 i jest wyrażana bez dodatkowego wynagrodzenia, pod warunkiem, że dany Uczestnik
Konkursu jest Uczestnikiem wyłonionym w drugim etapie Konkursu, któremu zostało powierzone
przygotowanie opracowania końcowego”.

3.2. Realizacja zadań, robót i przedsięwzięć wynikających z Programu
3.2.1 Środki finansowe na realizację Programu
Planowany budżet Programu określono kwotą 1 mld zł w okresie trzech lat jego realizacji. Na
realizację zadań w ramach Programu:
− w 2013 r. przeznaczono ze środków budżetu państwa 309.515 tys. zł (w części 42 – Sprawy
wewnętrzne), z czego 64% (197.810 tys. zł) z budżetu Policji oraz 36% (111.705 tys. zł)
z rezerwy celowej przeznaczonej na modernizację Policji. Plan finansowy zrealizowano w 100%
i w ramach tej kwoty w trakcie realizacji było 247 zadań, w tym 131 inwestycji budowlanych oraz
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116 remontów kompleksowych lub częściowych. Do końca roku całkowicie ukończone zostały
82 zadania (34 inwestycje budowlane i 48 remontów), na które to przedsięwzięcia wydatkowano
83.738 tys. zł.
− w 2014 r. kwotę 336.736 tys. zł, z czego: 214.136 tys. zł z budżetu Policji oraz 122.600 tys. zł
z rezerwy celowej przeznaczonej na modernizację Policji. W trakcie roku realizowano 146 zadań,
w tym 76 inwestycji budowlanych na kwotę 255.936 tys. zł oraz 70 remontów kompleksowych lub
częściowych na kwotę 80.800 tys. zł. Do końca roku całkowicie ukończono 50 zadań
(28 inwestycji budowlanych i 22 remonty), na które to przedsięwzięcia wydatkowano
235.887 tys. zł. Ponadto zamierzenia inwestycyjno-remontowe zakwalifikowane do Programu
współfinansowane były w 2014 r. z innych źródeł, w szczególności z Narodowego lub
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszy pomocowych UE
(w tym głównie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego), a także ze środków
jednostek samorządu terytorialnego (poprzez Fundusz Wsparcia Policji). Łączna kwota środków
pochodzących z ww. dofinansowania wyniosła 59.923 tys. zł.
− w 2015 r. zaplanowano środki w łącznej wysokości 353.749 tys. zł (wraz ze środkami rezerwy
celowej). Kwota ta została przeznaczona na kontynuację 86 zadań (z tego 274.268 tys. zł na
budowy, rozbudowy i przebudowy w ramach 45 inwestycji oraz 79.481 tys. zł na realizację
41 remontów).
W dniu 17 stycznia 2013 r. Zespół wyłonił zadania do realizacji w I etapie, tj. zadania rozpoczęte
przed końcem 2012 r., których stan zaawansowania był większy niż 10% wartości kosztorysowej
zadania oraz realnie były prowadzone prace budowlane. Wyłoniono 10 zadań do realizacji
w pierwszej i 13 zadań do realizacji w drugiej kolejności. Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2013 r.
KGP przedstawiła listę 198 tzw. dodatkowych potrzeb inwestycyjnych i remontowych na 2013 r. Jak
wynika z protokołu posiedzenia, Zespół po przeanalizowaniu na posiedzeniu wszystkich propozycji
ocenił i przeznaczył do realizacji w pierwszej kolejności 58 zadań remontowych i 7 zadań
inwestycyjnych. Ponadto, wskazał listę rezerwową 19 zadań remontowych oraz jedno zadanie
inwestycyjne. Lista zadań inwestycyjno-remontowych przewidzianych w Programie w tzw. drugim
etapie została przedstawiona na posiedzeniu w dniu 7 maja 2013 r., następnie była przedmiotem
obrad w dniach 15 maja i 19 czerwca 2013 r., a ostatecznie została zatwierdzona w dniu 25 czerwca
2013 r.
Roczne sprawozdania KGP z realizacji Programu w 2015 r. wskazują, że na 48 zadań
inwestycyjnych na koniec roku 2015 zakończono 32 zadania (67%); w przypadku 15 zadań (31%)
zakończono prace przewidziane na rok 2015, a finalizacja tych zadań nastąpi najpewniej w 2016 r.;
w przypadku 1 zadania, przerwano jego realizację, z wnioskiem o opracowanie nowego programu tej
inwestycji (KRP Warszawa I – Rewir dzielnicowych przy ul. Zakroczymskiej 3c). Dużo lepiej
przedstawia się realizacja zadań remontowych: na 113 zadań zrealizowano 107 (95%), w przypadku
6 zadań zakończono prace przewidziane na rok 2015, a finalizacja zadań nastąpi w 2016 r.
Komenda Główna Policji dokonała szczegółowej analizy globalnych potrzeb inwestycyjnoremontowych zakładając kontynuacje Program w latach następnych (tj. po 2015 r.). Dokonując tej
analizy uwzględniono wszystkie obiekty znajdujące się w trwałym zarządzie poszczególnych
jednostek Policji (w tym m.in.: stan techniczny obiektów, stan etatowy, wysokość nakładów
niezbędnych do poniesienia na remonty i inwestycje itd.), a także obiekty, które Policja będzie
musiała wybudować, w związku z tworzeniem nowych komend i komisariatów Policji w nowych
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lokalizacjach. Oszacowano, że zrealizowanie wszystkich planowanych potrzeb inwestycyjnoremontowych będzie wymagało poniesienia nakładów finansowych w łącznej wysokości
3.965.691 tys. zł, z tego:
− 1.980.076 tys. zł – remonty, w tym: 40.870 zł – koszty opracowania dokumentacji,
1.466.877 tys. zł niezbędne nakłady remontowe w istniejących budynkach, 287.931 tys. zł –
zakup wyposażenia i 184.398 tys. zł – zagospodarowanie terenu;
− 1.235.784 tys. zł – inwestycje, w tym: 21.275 tys. zł – koszty opracowania dokumentacji,
1.065.922 – niezbędne nakłady inwestycyjne, 83.443 tys. zł - zakup pierwszego wyposażenia
i 65.144 tys. zł zagospodarowanie terenu;
− 749.831 tys. zł – budowa nowych jednostek Policji, w tym: 14.447 tys. zł – koszty opracowania
dokumentacji, 609.456 tys. zł – niezbędne nakłady inwestycyjne, 78.694 tys. zł zakup
pierwszego wyposażenia i 47.234 tys. zł – zagospodarowanie terenu.
Według danych KGP, potrzeby inwestycyjno-remontowe jednostek Policji w województwie lubelskim
(poza tym, co zrealizowano w latach 2013-2015 w ramach Programu) oszacowane zostały na łączną
kwotę 147.196 tys. zł, z tego: 71.350 tys. zł - remonty, 58.726 tys. zł - inwestycje i 17.120 tys. zł
budowa nowych jednostek Policji.
3.2.2 Realizacja Programu w Garnizonie Lubelskim
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie w latach 2013-2015 realizowała 12 obiektów
zakwalifikowanych do Programu. Wydatkowała ogółem 53.836,7 tys. zł, w tym: 34.322,5 tys. zł ze
środków Programu, 4.981,5 tys. zł z budżetu Policji, 8.910,9 tys. zł z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) oraz 5.621,8 tys. zł z Wojewódzkiego
Funduszu Wsparcia Policji (WFWP) i tak:
1) Komenda Miejska Policji w Lublinie wykorzystała 6.343,8 tys. zł, na remont 449,3 tys. zł (w tym
środki z Programu stanowiły 373,3 tys. zł, z budżetu Policji – 75,9 tys. zł) oraz termomodernizację
z uwzględnieniem elementów standaryzacji za kwotę 5.894,6 tys. zł, (środki z Programu
2.550,9 tys. zł, z budżetu państwa – 114, 0 tys. zł, NFOŚIGW – 3.228, 3 tys. zł, WFWP –
1,4 tys. zł);
2) Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie za kwotę 2.343,8 tys. zł wykonała remont
kompleksowy, pokryty w całości pokryty środkami z Programu – 109,5 tys. zł oraz wykonała
termomodernizację z uwzględnieniem elementów standaryzacji za kwotę 2.234,3 tys. zł (w tym
środki z Programu – 839,3 tys. zł, budżet Policji – 214,5 tys. zł, NFOŚIGW – 1.180,6 tys. zł);
3) Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku – 3.546,5 tys. zł, w tym:
– remont kompleksowy – etap II, – 653,9 tys. zł, w tym z środki z Programu – 493,1 tys. zł,
środki z budżetu państwa – 160,7 tys. zł,
– termomodernizacja zespołu obiektów z uwzględnieniem elementów standaryzacji, ogółem
2.892,7 tys. zł, w tym środki z Programu – 1.365,8 tys. zł, budżet państwa – 207,3 tys. zł,
NFOŚIGW – 1.294,6 tys. zł, WFWP – 25,0 tys. zł;
4) Komenda Miejska Policji w Chełmie – 3.641,4 tys. zł, w tym remont kompleksowy wykonano
w całości ze środków z Programu – 574,1 tys. zł, a na termomodernizację obiektów KMP
z uwzględnieniem elementów standaryzacji ogółem wydatkowano 3.067,3 tys. zł, w tym środki
z Programu 1.283,8 tys. zł, NFOŚIGW – 1.783,5 tys. zł;
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5) Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej – inwestycja z I wyposażeniem (kontynuacja budowy
rozpoczętej w latach ubiegłych) finansowana w całości z budżetu państwa – 553,5 tys. zł;
6) VII Komisariat Policji w Lublinie (budowa nowej siedziby wraz z Policyjną Izbą Dziecka –
kontynuacja budowy rozpoczętej w latach ubiegłych) – 6.373,4 tys. zł, w tym z środki
z Programu 1.000,0 tys. zł, WFWP – 5.373,4 tys. zł;
7) Komenda Powiatowa Policji w Świdniku (modernizacja budynku etap II) – 2.764,1 tys. zł
finansowane w całości z Programu;
8) Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim (kontynuacja budowy rozpoczętej w latach
ubiegłych) – środki w całości pochodziły z Programu – 4.019,0 tys. zł;
9) Komenda Powiatowa Policji w Parczewie (wykonanie termomodernizacji obiektu KPP
z uwzględnieniem elementów standaryzacji) – środki wydatkowane w latach 2013-2015 ogółem
1.549,8 tys. zł, w tym z Programu – 339,7 tys. zł oraz NFOŚIGW – 1.210,2 tys. zł;
10) Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim (termomodernizacja budynku
z uwzględnieniem elementów standaryzacji) – 547,2 tys. zł, w tym z Programu – 333,4 tys. zł
oraz NFOŚIGW – 213,8 tys. zł;
11) III Komisariat Policji w Lublinie (budowa siedziby, kontynuacja z lat ubiegłych) – 10.624,8 tys. zł,
w tym z Programu – 7.160,4 tys. zł, środki z budżetu państwa – 3.450,4 tys. zł oraz z WFWP
14,0 tys. zł;
12) Komenda Powiatowa Policji w Rykach – budowa nowej siedziby wraz z zapleczem technicznym
i pierwszym wyposażeniem – 11.529,2 tys. zł, w tym sfinansowano z Programu –
11.116,1 tys. zł, z budżetu państwa – 205,1 tys. zł, WFWP – 207,9 tys. zł.
Szczegółową kontrolą objęto 5 komend lub komisariatów z 12 objętych Programem, w których
zaawansowanie robót było najwyższe i wydatkowano najwyższe kwoty w ramach Programu,
tj. Komendę Powiatową Policji Rykach, III Komisariat Policji w Lublinie, VII Komisariat Policji
w Lublinie, Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Lubelskiem i Komendę Powiatową Policji
w Łęcznej. Łączne wydatki przeznaczone na realizację robót w tych jednostkach wyniosły kwotę
33.099,9 tys. zł (tj. 61,5% ogółu wydatkowanych środków w ramach garnizonu lubelskiego).
W oparciu o analizę 5 unieważnionych postępowań dotyczących zlecania robót związanych
z realizacją Programu w latach 2013-2015, stwierdzono, że nastąpiły na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie złożono żadnej oferty. Postępowania te dotyczyły
remontu pomieszczeń KMP w Lublinie, KPP w Łęcznej i Krasnymstawie oraz wykonania przyłącza
do sieci budynku w KPP w Rykach.
Badaniami objęto 14 zamówień publicznych o łącznej wartości 22.104,0 tys. zł netto,
przeprowadzonych w związku z realizacja inwestycji, remontów i modernizacji w ramach Programu.
W trakcie prowadzonych badań stwierdzono, że:
− poniesione w ramach kontrolowanych zamówień wydatki umożliwiły osiągnięcie zaplanowanych
celów i zostały rzetelnie skalkulowane,
− przed zawarciem umów na realizację badanych zamówień dokonano analizy faktycznych
potrzeb, celowości wydatku,
− wydatki zostały zrealizowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
− nie wystąpiły nieterminowe płatności skutkujące zapłaceniem odsetek lub kar umownych.
Opis przedmiotu zamówienia zapewniał zachowanie uczciwej konkurencji. Treść zawartych umów
była zgodna z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
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Zamówienia (dalej SIWZ). Umowy należycie zabezpieczały interes Skarbu Państwa
(w szczególności w zakresie udzielonych gwarancji przekazania majątkowych praw autorskich).
W zakresie zamówień objętych badaniem wykonawca wywiązał się ze zobowiązań określonych
w umowie.
3.2.2.1 Realizacja inwestycji nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rykach
Realizacja zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie nowej siedziby Komendy Powiatowej
Policji w Rykach wraz z zapleczem technicznym" poprzedzona była opracowaniem Programu
inwestycji uzgodnionego 13.08.2012 r. przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji. Planowana
inwestycja obejmowała zaprojektowanie i wybudowanie budynku administracyjno-biurowego,
budynku zaplecza psów służbowych, ogrodzenia z bramami, furtkami i szlabanami, obiektów małej
architektury, utwardzenia terenu, ciągów pieszych, jak również zaprojektowanie zagospodarowania
terenu łącznie z założeniem trawników i nasadzeniami drzew i krzewów. Budowę przyłącza
energetycznego podstawowego i rezerwowego, wodociągowego, gazowego, kanalizacji sanitarnej –
z przepompownią i podczyszczalnią ścieków dla myjni samochodowej, przyłącza światłowodowego,
powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych oraz alternatywnego źródła ogrzewania poprzez
instalację solarną). Zadanie wyceniono na kwotę 16.651,7 tys. zł. Szczegółowy zakres
przedmiotowego zamówienia wraz z wymaganą technologią i standardem robót zawarty został
w programie funkcjonalno-użytkowym (dalej PFU) oraz wzorze umowy stanowiącymi załączniki do
SIWZ. W PFU postanowiono, że roboty budowlane we wszystkich branżach należy zrealizować na
podstawie dokumentacji projektowej uwzględniającej wszystkie wymagania zawarte w Programie
wraz z Księgą Standaryzacji, Księgą Znaku oraz Wytycznymi Nr 3 KGP z dnia 30.07.2013 r.
W ramach przeprowadzonego postępowania wpłynęło 13 ofert o wartości od 9.450,0 tys. zł do
12.760,0 tys. zł. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę i w dniu 23.01.2014 r. zawarto z wykonawcą
umowę nr 1/2014/I/IR na realizację zadania za kwotę 9.450,0 tys. zł brutto z terminem wykonania
16.11.2015 r. Prace zakończono zgodnie z umową w dniu 16.11.2015 r.
W § 20 ust. 4 i 5 umowy przewidziano zmiany w treści umowy w sytuacji, gdy zmiana taka nie będzie
wpływała na realizację przedmiotu umowy i nie naruszała istotnych zobowiązań wykonawcy wobec
zamawiającego zawartych w treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Zmiany i uzupełnienia umowy, mogły być dokonane na podstawie protokołów zawierających
uzasadnienie zmian i uzupełnień, podpisanych przez osoby wymienione w § 2 ust. 1 lit. a i b umowy,
po zaakceptowaniu przez Zastępcę Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Wymagały one
również sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony przewidywały
możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty w sytuacji, gdy:
– zachodziła konieczność wykonania robót zamiennych, podstawę określenia wynagrodzenia miał
stanowić podpisany przez osoby wymienione w § 2 ust. 1 lit. b umowy, zaakceptowany przez
Zastępcę Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji „Protokół konieczności wykonania
robót zamiennych” z załączonym kosztorysem robót zamiennych,
– zachodziła konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie i dokumentacji projektowej.
Podstawą obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy miał być podpisany
(przez osoby wymienione w § 2 ust. 1 lit. a i b, zaakceptowany przez Zastępcę Lubelskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji „Protokół robót niewykonanych” z załączonym kosztorysem
robót niewykonanych.
Z dokumentacji przedstawionej kontrolerom NIK wynika, że roboty zamienne i niewykonane nie były
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przedmiotem negocjacji przez strony umowy. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Lublinie pismem znak IR-SM/826/15 z dnia 2.03.2014 r. poinformował PKZ SA Oddział w Lublinie,
że KWP wymaga realizacji umowy zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej.
Realizując inwestycję pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie nowej siedziby Komendy Powiatowej
Policji w Rykach wraz z zapleczem technicznym dokonano zmian lub nie wykonano robót
określonych w SIWZ i PFU między innymi:
– odstąpiono od budowy ściany wizerunkowej betonowej przed elewacją frontową oraz budowy
atrium,
– zamieniono ogrodzenie z wolnostojących słupków stalowych o wysokości 3,3 m na ogrodzenie
z przęseł stalowych o wysokości 2,4 m,
– wykonano dodatkowo izolację przeciwwodną piwnic wraz z płytą denną,
– zamieniono tapety winylowe na powłokę malarską z farby lateksowej,
– zamieniono okna aluminiowe na okna z PCV,
– zamieniono w ciągach komunikacyjnych, parkingach płyty o wymiarach 40x60x8 na płyty
40x40x8 lub kostkę drobnowymiarową,
– odstąpiono od ułożenia w części biurowej płyt 50x50 z wykładziny pętelkowej o podwyższonych
właściwościach akustycznych,
– odstąpiono od wykonania elewacji frontowej z płyt szklanych.
Dokonując powyższych zamian i rezygnacji nie dopełniono obowiązku zmiany postanowień umowy
w zakresie odpłatności za roboty niewykonywane. Sporządzone przez Wykonawcę kosztorysy
różnicowe robót zamiennych przyjęte przez inspektora nadzoru budowlanego KWP notatką z dnia
14.05.2014 r. nie zostały rzetelnie zweryfikowane pod względem prawidłowości wyceny, zasadności,
dopuszczalności wykonywanych zmian. Ustalenia NIK wskazały, że Wykonawca zaniżył koszt
niektórych wyrobów i materiałów, wykazując że wykonane roboty zamienne są tańszym
rozwiązaniem dla Inwestora, co nie wymaga zmiany kwoty umowy. Dotyczyło to m.in.:
– podłogi w pomieszczeniach biurowych, zgodnie z Księgą Standaryzacji i programie funkcjonalnoużytkowym pkt. 10.2.7 należało wykonać w strefie biurowej z wykładziny pętelkowej w płytkach
50x50 cm o podwyższonych parametrach akustycznych. W rzeczywistości wykonano płytki
ceramiczne gres. W kosztorysie różnicowym robót zamiennych przyjęto, że koszt wykładziny
pętelkowej w płytkach 50x50 cm wynosi 78,63 zł/m2 natomiast koszt płytek ceramicznych gres –
90,32 zł/m2. Bazując na kosztorysie inwestorskim budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej
Policji w Sochaczewie (styczeń 2014 r.), przekazanym kontrolerom NIK przez KWP w Lublinie
można stwierdzić, że koszt wykonania 1m2 wykładziny dywanowej jest zdecydowanie wyższy
i wynosi 261,95 zł. Uwzględniając ujętą w kosztorysie różnicowym ilość posadzek wynoszącą
736,6 m2 wartość prac niewykonanych zaniżono o 155,5 tys. zł brutto29;
– w kosztorysie różnicowym robót zamiennych (tapety winylowe i posadzki) dokonano zamiany
przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym tapet winylowych na malowanie farbami
lateksowymi. Z kosztorysu inwestorskiego budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji
w Sochaczewie (styczeń 2014 r.), przekazanego kontrolerom NIK przez KWP w Lublinie wynika,
że koszt wykonania 1m2 tapety winylowej jest zdecydowanie wyższy i wynosi 150,10 zł/m2.
Łączna wartość prac w przypadku KPP w Rykach powinna wynosić kwotę 292,5 tys. zł. Tym

29

Kwota zaoszczędzona przez Wykonawcę.
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samym wartość prac niewykonanych zaniżono o 264,9 tys. zł30;
– ogrodzenie działki wg PFU miało być wykonane ze słupków stalowych o wysokości 330-450 cm
kotwionych w ziemi, mocowanych na fundamencie betonowym. W kosztorysie różnicowym robót
zamiennych (ogrodzenie terenu) sporządzonym przez Wykonawcę przedstawiono, że dokonano
zamiany przewidzianego w PFU ogrodzenia na wykonane z przęseł mocowanych do słupków
stalowych o wysokości 2,4 m. Przyjmując cenę takiego ogrodzenia ujętą w kosztorysie
inwestorskim budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej
(grudzień 2013 r.), przekazanego kontrolerom NIK przez KWP w Lublinie koszt budowy 1m
ogrodzenia określonego w Księdze Standaryzacji jest zdecydowanie wyższy i wynosił –
843,88 zł/m, łączna wartość tych prac w przypadku KPP w Rykach powinna wynosić zatem
278,1 tys. zł. Tym samym wartość prac niewykonanych zaniżono o 243,8 tys. zł31;
– w projekcie wykonawczym architektoniczno-budowlanym przewidziano drenaż opaskowy
budynku. Ściany zewnętrzna piwnic zabezpieczone miały być asfaltowym roztworem gruntującym
+ styrodur 13 cm + folia kubełkowa, natomiast w notatce sporządzonej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w dniu 14.05.2014 r. podano, że nastąpi wykonanie izolacji przeciwwodnej wraz
z płytą denną. Kosztorys różnicowy robót zamiennych izolacja przeciwwodna piwnic (biała
wanna) nie zawierał kalkulacji kosztów prac, które miały zostać zastąpione tego typu izolacją
przeciwwodną. Koszt wykonania dodatkowych robót oszacowano na kwotę 101,5 tys. zł;
– odstąpiono od wykonania fasady szklanej na części frontowej budynku zastępując ją fasadą
z płyt warstwowych z okładzin z aluminium z rdzeniem polietylenowym bez sporządzenia
wymaganych umową protokołu konieczności wykonania robót zamiennych oraz kosztorysu robót
zamiennych.
W PFU oraz w projekcie wykonawczym architektoniczno-budowlanym stanowiącym podstawę
uzyskania pozwolenia na budowę przewidziano wykonanie elewacji budynku w formie okładzin
z płyt szklanych, kompozytowych i ażurowych. W kosztorysie różnicowym robót zamiennych nie
uwzględniono zmian w zakresie elewacji, która zgodnie z PFU (10.2.3.) wykonana miała być
częściowo z szyb zamocowanych do profili stalowych, a w części z płyt warstwowych z okładzin
z aluminium z rdzeniem polietylenowym na podkonstrukcji systemowej fasady. Odstąpiono od
wykonania fasady szklanej zamieniając ją na fasadę z płyt warstwowych z okładzin z aluminium
z rdzeniem polietylenowym. Bazując na kosztorysie inwestorskim budowy nowej siedziby
Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie (styczeń 2014 r.), przekazanym kontrolerom NIK
przez KWP w Lublinie ustalono, że koszt wykonania 1m2 fasady szklanej antywłamaniowej klasy
P5 na systemowej konstrukcji stalowej z przeszkleniem nieprzeziernym wynosił – 3.664,75 zł/m2
brutto. Natomiast koszty wykonania fasady z płyt warstwowych z okładzin z aluminium
z rdzeniem polietylenowym na podkonstrukcji systemowej, takiej jaką wykonano w KPP Ryki są
znacznie niższe i wyniosły – 1.429,78 zł/m2 brutto (39% kosztu wykonania fasady szklanej). Do
określenia szacunkowych rozmiarów finansowych zamiany materiałów przyjęto na podstawie
projektów wykonawczych, że fasada szklana miała być zamocowana na 180,25 m2 elewacji
frontowej a tym samym różnica w kosztach elewacji na niekorzyść KWP w Lublinie wyniosła
402,9 tys. zł32.
Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie w wyjaśnieniach z dnia 11.12.2015 r. w zakresie braku
Kwota zaoszczędzona przez Wykonawcę.
Kwota zaoszczędzona przez Wykonawcę.
32 Kwota zaoszczędzona przez Wykonawcę.
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zmian umowy napisał: zmiany dokonane w zakresie robót budowlanych bezpośrednio przez
inspektora nadzoru zostały przez niego uznane, jako niemające bezpośredniego wpływu na
realizację umowy. Poza tym, iż – jak stwierdził inspektor nadzoru branży budowlanej – przyjęte
zmiany były korzystne dla Zamawiającego i nie wpływały na zmianę ani terminu wykonania
przedmiotu umowy, ani na zmianę wynagrodzenia ryczałtowego, a które to zmiany przewiduje
umowa o roboty budowlane z dnia 23 stycznia 2014 r. Jak wynika z kalkulacji inspektora nadzoru
branży budowlanej – wspomniane zmiany były z punktu widzenia finansowego również
zdecydowanie korzystniejsze dla Zamawiającego, także w aspekcie eksploatacji na przyszłość.
Nadmienić też należy, że zmiany dokonywane w PFU miały miejsce na roboczo, na placu budowy
i były ustalane bezpośrednio pomiędzy inspektorem nadzoru branży budowlanej,
a przedstawicielami Wykonawcy, natomiast obecne kierownictwo KWP w Lublinie nie zostało o nich
poinformowane. Dodać trzeba, że inspektor nadzoru nie uznał wprowadzonych do PFU zmian, jako
istotnych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, co ostatecznie spowodowało brak
sporządzenia protokołu konieczności będącego podstawą do dokonania zmian umowy, o których
mowa w § 20 umowy. Zdając sobie sprawę, iż zaistniała sytuacja może w zależności od przyjęcia
interpretacji przepisów ww. ustawy popartej orzecznictwem KIO – zostać oceniona, jako pewna
nieprawidłowość w postępowaniu inspektora nadzoru, to należy przyjąć i ten obiektywny wariant, iż
zaistniały stan „na budowie” nie wymagał obligatoryjnego aneksowania umowy, gdyż nie zmieniano
terminu zakończenia inwestycji, jak również wysokości wynagrodzenia ryczałtowego. W zaistniałym
stanie faktycznym nie znajdowała również zastosowania dyspozycja § 20 ust. 4 umowy.
Jednoczesnego podkreślenia wymaga, iż ostatecznie inwestycja została zrealizowana.
NIK wskazuje, że umowa o roboty budowlane (nr 1/2014/I/IR z dnia 23.01.2014 r.) nie
przewidywała możliwości dokonywania zmian na roboczo, na placu budowy, przez inspektora
nadzoru branży budowlanej. Sporządzone przez wykonawcę kosztorysy różnicowe na roboty
zmienne i niewykonane przyjęte przez inspektora nadzoru budowlanego KWP notatką z dnia
14.05.2014 r. nie zostały zweryfikowane pod względem prawidłowości wyceny zasadności
wykonywanych zmian.
Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie w wyjaśnieniach z dnia 11.12.2015 r. w zakresie braku
weryfikacji ww. dokumentów napisał: Zestawienie różnicowe robót zamiennych zostało sporządzone
przez pracownika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie, pełniącego funkcję
przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) zgodnie z § 2 ust. 1 umowy
nr 1/2014/I/IR z dnia 23.01.2014r.oraz przedstawiciela Wykonawcy. Następnie, inspektorzy powołani
zgodnie z § 2 ust. 1 umowy nr 1/2014/I/IR z dnia 23.01.2014r., dokonali czynności odbiorowych
wykonanej wielobranżowej koncepcji projektu, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, projektu
budowlanego oraz dokumentacji projektowej wykonawczej. Nadmieniam, że wynagrodzenie
Wykonawcy za realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie nowej siedziby KPP
w Rykach wraz z zapleczem technicznym” zgodnie z § 14 ust. 1 umowy nr 1/2014/I/IR jest
wynagrodzeniem ryczałtowym. Nadzór nad pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego Zespołu
Inwestycji sprawują Naczelnik oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP
w Lublinie. Wyżej wymienieni przełożeni nie informowali obecnego kierownictwa Komendy
Wojewódzkiej Policji w Lublinie o konieczności wprowadzenia zmian w zakresie przedmiotowego
zadania inwestycyjnego. W związku z faktem, iż wspomniane powyżej czynności wykonano bez
wiedzy i zgody obecnego kierownictwa KWP w Lublinie, zarządziłem niezwłoczne przeprowadzenie
kontroli doraźnej w powyższym zakresie.
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W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ryki ustalono, że
nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi jezdni dróg gminnych wynosi 15 m. Linią zabudowy
jest linia wyznaczająca położenie lica ściany frontowej budynku. Oględziny NIK wykazały, że
budynek KPP w Rykach zlokalizowany został w odległości 13 m od krawędzi drogi gminnej (po
uwzględnieniu wysunięcia drugiej kondygnacji o 2,00 m). Z-ca Komendanta wyjaśnił, że w odległości
13 m od granicy pasa drogowego został umieszczony wykusz I piętra dla zasygnalizowania uskoku
budynku zgodnie z zapisami Księgi Standaryzacji. Natomiast ściany przyziemia zostały
zaprojektowane w odległości 15 m, spełniając zgodność z warunkami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z interpretacją Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Rykach, wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę.
Na części budynku wykonano pełną trzecią kondygnację nadziemną i dach płaski, a na części
poddasze użytkowe o wysokości od 1,00 do 3,00 m. Według postanowień miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryki trzecia kondygnacja nadziemna powinna mieć formę
poddasza użytkowego, a dach budynku powinien mieć nachylenie połaci do 45°. Poddaszem jest
kondygnacja nad najwyższym stropem lub sklepieniem, pod pokryciem dachowym. Występuje ono
pod dachami o tradycyjnej konstrukcji stanowiącej więźbę dachową. Z-ca Komendanta wyjaśnił, że
kształt dachu został zdefiniowany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który nie
dopuszczał realizacji zawartej w Księdze Standaryzacji tj. umieszczenia dwóch budynków
przylegających do siebie z dachami dwuspadowymi skierowanymi kalenicami prostopadle do linii
zabudowy. Ponadto taki układ spowodowałby dwukrotne zwiększenie szerokości budynku oraz
dwukrotne zwiększenie pomieszczeń biurowych bez dostępu światła dziennego. Niemożliwe byłoby
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu KPP w Rykach. W kontekście wykonania dachu
płaskiego, Starostwo Powiatowe w Rykach wydając decyzję o pozwoleniu na budowę, dopuściło
możliwość wykonania części dachów płaskich, zgodnych z Programem, z jednoczesnym
zasygnalizowaniem na fragmentach szczytowych dachu spadzistego.
Komendant Wojewódzki Policji wyjaśnił, że Naczelnik oraz Z-ca Naczelnika Wydziału (nadzorujący
pracę inspektorów nadzoru inwestorskiego) nie informowali obecnego kierownictwa Komendy
Wojewódzkiej Policji w Lublinie o konieczności wprowadzenia zmian w tym zakresie. Kwestia
niniejsza z uwzględnieniem nadzoru wskazanych powyżej naczelników zostanie poddana
niezwłocznie kontroli doraźnej, przez kontrolę wewnętrzną Policji.

3.3. Planowane i uzyskane efekty wdrożenia i realizacji Programu
W Ministerstwie nie powstały dokumenty i opracowania obejmujące planowane efekty, jakie
będą osiągnięte po wdrożeniu Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji oraz nie
wykonano ewaluacji i oceny jego realizacji w poszczególnych latach realizacji Programu.
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na brak dokonania analizy i oceny w zakresie wpływu
realizowanych przedsięwzięć i w zakresie racjonalności wydatkowanych środków budżetowych, na
realizację Programu. W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2013-2015 I półrocze, Minister Spraw
Wewnętrznych lub upoważniony Zespół nie dokonywał oceny stopnia osiągnięcia celu realizacji
Programu.
Zgodnie z § 3 pkt 8 zarządzenia MSW Nr 66 Zespół był zobowiązany do oceny wpływu wykonanych
w ramach Programu zadań inwestycyjno-remontowych na poprawę jakości obsługi obywateli oraz
warunków pracy funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych, a na podstawie § 3 pkt 9 ww.
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zarządzenia – do oceny uzyskanych efektów w aspekcie poniesionych wydatków. Oba wskazane
wyżej wymagania związane są z badaniem efektywności Programu. Z treści zarządzenia MSW
Nr 66 nie wynika, w jakim czasie Zespół winien wykonywać to zadanie, tj. czy sukcesywnie w trakcie
trwania Programu, czy na jego zakończenie. Zespól nie dokonał ustalenia liczby obiektów
policyjnych spełniających standardy, ani także stopnia uzyskania mierników dodatkowych,
przewidzianych w Programie, obejmujących:
- wyrównywanie poziomu pracy policjantów i pracowników cywilnych w garnizonach, mierzone
poprzez sumę środków finansowych przeznaczonych na infrastrukturę budowlaną Policji
w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza Policji,
-

skuteczność wykorzystywania środków finansowych otrzymanych na realizację zadań
inwestycyjnych i remontowych przez Komendanta Głównego Policji.

Zespół nie dokonał ewaluacji, o której mowa w cz. IV pkt 2 Programu polegającej na ocenie
wpływu wykonanych w ramach Programu zadań inwestycyjno-remontowych na poprawę jakości
obsługi obywateli oraz warunków pracy funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych,
z uwzględnieniem wielkości przyznanych środków finansowych, co potwierdził w swoich
wyjaśnieniach Grzegorz Karpiński Sekretarz Stanu w MSW, o treści: „Ewaluacja, o której mowa
w dokumencie programowym (rozdział 6, podrozdział 2, s. 24-25), zostanie przeprowadzona po
zakończeniu Programu w oparciu o zebraną dokumentację sprawozdawczą KGP, informacje,
którymi będzie dysponował Zespół do spraw Programu na temat realizacji Programu oraz inne
dokumenty związane z Programem z wykorzystaniem mierników głównych i dodatkowych
określonych w dokumencie programowym (rozdział 6, podrozdział 2, str. 24-25)”. Grzegorz Karpiński
Sekretarz Stanu w MSW wyjaśnił, że ”ewaluacja, o której mowa w dokumencie programowym
(rozdział 6, podrozdział 2, str. 24-25), zostanie przeprowadzona po zakończeniu Programu w oparciu
o zebraną dokumentację sprawozdawczą KGP, informacje, którymi będzie dysponował Zespół do
spraw Programu na temat realizacji Programu oraz inne dokumenty związane z Programem
z wykorzystaniem mierników głównych i dodatkowych określonych w dokumencie programowym
(rozdział 6, podrozdział 2, str. 24-25)”.
W ocenie NIK, wydatkując corocznie kwoty przekraczające 300 mln zł na realizację Programu,
zasadnym jest dokonywanie takich ocen w trakcie realizacji Programu w poszczególnych latach,
zwłaszcza że według zapisów Programu (na str. 24), „ewaluacja uniemożliwi określenie aktualnego
stanu infrastruktury budowlanej Policji oraz efektu podjętych działań standaryzacyjnych”.
Efektów realizacji Programu nie przeprowadził także Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie,
który wyjaśnił, że w związku z tym, iż od zakończenia realizacji inwestycji i remontów minął zbyt
krótki okres czasu, dokonanie oceny efektów w zakresie poprawy warunków obsługi obywateli
będzie możliwe dopiero po dłuższym upływie czasu od momentu zakończenia przedmiotowych
działań. Przeprowadzone działania w znaczący sposób poprawiły warunki obsługi interesantów
poprzez zwiększenie wskaźników technicznych i powierzchniowych, dostępność obiektów (w tym dla
osób niepełnosprawnych) oraz funkcjonalność stref ogólnodostępnych.
W wyniku ankiety przeprowadzonej, przez NIK w trakcie kontroli, wśród 160 Policjantów
(tj. 22,5%) z populacji liczącej 712 osób zatrudnionych w 5 komendach (III i VII komisariacie
w Lublinie, w Tomaszowie Lubelskim, Kraśniku i Łęcznej) stwierdzono, że większość
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ankietowanych33 oceniała warunki pracy przed budową lub remontem komendy, jako złe lub bardzo
złe – (90%), a po wybudowaniu nowej komendy lub po przeprowadzonym remoncie, oceniła jako
dobre lub bardzo dobre. Chwalono zwiększenie przestrzeni do pracy i funkcjonalność oraz rozkład
pomieszczeń dla pracowników (82%), poprawę estetyki i funkcjonalności pomieszczeń oraz lepsze
warunki obsługi interesantów (76%). Część respondentów (34%) wskazywała możliwość dalszej
poprawy warunków obsługi interesantów poprzez zwiększenie obsady etatowej dyżurnego, do
którego obowiązków należy szereg zadań (nie tylko związanych z obsługą interesantów, którzy
często oczekują w kolejce na załatwienie swojej sprawy).

3.3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad wdrożeniem i realizacją zadań, robót
i przedsięwzięć
oraz
wykorzystaniem
środków
finansowych
przeznaczonych na realizację Programu
Minister Spraw Wewnętrznych, poprzez Zespół do spraw Programu standaryzacji komend
i komisariatów Policji sprawował powierzony mu ustawowo nadzór nad realizacją przedsięwzięć
związanych z Programem. W okresie objętym kontrolą Zespół zebrał się w sprawach dotyczących
Programu na 31 posiedzeniach34. Przewodniczący Zespołu informował Ministra Spraw
Wewnętrznych o stanie realizacji Programu, a także o pracach Zespołu.
W ocenie NIK działania w tym zakresie nie były jednak sprawowane należycie i na skutek
kilkukrotnego korygowania rozwiązań nowej modelowej koncepcji architektonicznej budynku wraz
z jego przestrzenią przy niedziałających należycie mechanizmach kontroli zarządczej nadzór ten,
w końcowym efekcie, nie spowodował osiągnięcia, w pełnym zakresie, zakładanych efektów
realizacji Programu. Policja nie zrealizowała żadnej inwestycji spełniającej, w pełnym zakresie,
wymagania nowej modelowej koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku komendy lub
komisariatu, przewidziane w którejkolwiek kolejnej wersji Księgi Standaryzacji.
Na niedostateczny nadzór Zespołu nad realizacją Programu wskazywały wyniki kontroli
przeprowadzonej w badanym okresie35 przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych. W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz
usprawnienia funkcjonowania na podstawie zapisów § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b) oraz § 4 ust. 2
zarządzenia MSW Nr 66 zmienionego m.in. zarządzeniem Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 29 września 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programu
standaryzacji komend i komisariatów Policji, zobowiązano Zespół do określenia precyzyjnych zasad
sprawowania nadzoru nad wykonaniem Programu oraz przedstawienie ich do akceptacji
Przewodniczącemu Zespołu, w szczególności:
− zasad dokonywania oceny wpływu wykonanych zadań na poprawę jakości obsługi obywateli
i warunków pracy funkcjonariuszy, w tym opracowania kryteriów i mierników efektywności
Programu,
− zasad dokonywania oceny efektów w aspekcie poniesionych wydatków,
− zapewnienia konsekwentnego przestrzegania przyjętych zasad sprawowania nadzoru oraz zasad
i trybu sporządzania informacji i sprawozdań związanych z realizacją Programu,
ankietowani odesłali 50 wypełnionych ankiet, co stanowiło 31,3% rozesłanych.
do dnia zakończenia kontroli NIK.
35 Kontrola została przeprowadzona w okresie od 12 maja 2014 r., do 14 lipca 2014 r., a wystąpienie pokontrolne
sporządzono 20 października 2014 r.
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− zasad weryfikacji i sprawdzania rzetelności zadań zgłaszanych przez Policję, w razie
dokonywania zmian w stosunku do listy zadań przyjętych przez Zespół do realizacji,
− zasad weryfikacji i sprawdzania rzetelności sprawozdań i informacji składanych przez Policję
z realizacji Programu,
− dokonania weryfikacji wszystkich przyjętych do realizacji w ramach Programu zadań
inwestycyjnych i remontowych w zakresie wymagań i warunków, które powinny być spełnione
zgodnie z Programem,
− opracowania, w wyodrębnionym dokumencie oraz przedstawienie do akceptacji
Przewodniczącemu Zespołu, zasad i trybu sporządzania informacji i sprawozdań związanych
z realizacją Programu.
W związku z zaleceniami pokontrolnymi Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, Zespół do spraw Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji
dopiero w dniu 12 czerwca 2015 r. przyjął dokument zarządczy określający podział zadań pomiędzy
komórkami organizacyjnymi współpracującymi z Zespołem.
NIK ustaliła, że Komendant Główny Policji sporządzał i przekazywał do MSW nierzetelne
miesięczne sprawozdania z realizacji Programu w zakresie inwestycji budowlanych począwszy od
lipca oraz za rok 2013 r. W sprawozdaniu za lipiec 2013 r. wykazano oprócz 43 zadań
zaakceptowanych przez Zespół do realizacji w ramach Programu (o WKI – 753.360 tys. zł), również
17 inwestycji budowlanych (o WKI – 307.612 tys. zł), formalnie niezaakceptowanych przez Zespół,
o których realizacji KGP jedynie poinformowała MSW pismem z 22 lipca 2013 r. W sprawozdaniach
za sierpień i wrzesień 2013 r. wykazywano dodatkowo również niezaakceptowane zadanie
inwestycyjne Adaptacja budynków koszarowych nr 6 i nr 7 na potrzeby siedziby CBŚ KGP (o WKI –
79.725 tys. zł), tj. zadanie niespełniające warunku typu jednostki możliwej do realizacji w ramach
Programu36. Zgodnie z wyjaśnieniem Zastępcy Komendanta Głównego Policji decyzję
o sprawozdaniu realizacji przedsięwzięcia przy sprawozdaniu z realizacji przebiegu procesu
inwestycyjnego zadań objętych Programem i finansowanych z rezerwy celowej podjęto w związku z
finansowaniem zadania pt. Adaptacja budynków koszarowych nr 6 i nr 7 na potrzeby siedziby CBŚ
KGP również ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.
Zespół w dniu 17 stycznia 2013 roku zakwalifikował po raz pierwszy zadania do realizacji
w ramach Programu (tj. uprzedzając o 12 dni opracowanie i przyjęcie Programu do realizacji37).
Obejmowało to zadania rozpoczęte przed końcem 2012 r., których stan zaawansowania był większy
niż 10% wartości kosztorysowej zadania oraz realnie były prowadzone prace budowlane, zatem
zadania te zostały zaprojektowane z uwzględnieniem zasad obowiązujących przed wdrożeniem
Programu38. Natomiast Księgę Standaryzacji (w wersji pierwotnej) wdrożono do realizacji 24 lipca
2013 r., tj. po upływie 6 miesięcy od dnia przyjęcia Programu do realizacji.
W zależności od daty rozpoczęcia procesu inwestycyjno-remontowego, obowiązywały poszczególne
wersje Księgi Standaryzacji, a realizacje objęte Programem projektowano z zastosowaniem
Zgodnie z Programem niezbędnym do zgłoszenia pod ocenę Zespołu zadania inwestycyjnego lub remontowego
w ramach Programu było spełnienie warunku, aby inwestycja dotyczyła komendy powiatowej, miejskiej, rejonowej lub
komisariatu o stanie etatowym porównywalnym do komendy powiatowej, miejskiej, rejonowej.
37 Program przyjęto do realizacji na posiedzeniu Zespołu w dniu 29 stycznia 2013 roku. Ponadto na posiedzeniu Zespołu
w dniu 29 stycznia 2013 r. KGP przedstawiła listę 198 tzw. dodatkowych potrzeb inwestycyjnych i remontowych na
2013 r. Jak wynika z protokołu posiedzenia, Zespół po przeanalizowaniu na posiedzeniu wszystkich propozycji ocenił
i przeznaczył do realizacji w pierwszej kolejności 58 zadań remontowych i 7 zadań inwestycyjnych.
38 Wyłoniono 10 zadań do realizacji w pierwszej i 13 zadań do realizacji w drugiej kolejności.
36

36

Ważniejsze wyniki kontroli

standardów funkcjonalno-użytkowych, wykorzystywanych materiałów budowlanych i wyposażenia,
jakie wynikały z danej wersji Księgi Standaryzacji, i tak:
a) w pierwszym etapie w okresie od stycznia 2013 r. do lipca 2013 r. – przed powstaniem
Księgi Standaryzacji – kwalifikowano zadania w ramach środków przewidzianych na
realizację Programu w oparciu o założenia obowiązujące przed wdrożeniem Programu,
b) w drugim etapie od sierpnia 2013 r. do od lipca 2014 r. – w oparciu o I wersję Księgi
Standaryzacji,
c) w trzecim etapie od sierpnia 2014 r. do maja 2015 r. – w oparciu o II wersję Księgi
Standaryzacji,
d) w czwartym etapie w okresie po maju 2015 r. – w oparciu o III wersję Księgi Standaryzacji.
Uwzględniając, że proces inwestycyjny związany z budową lub remontem i modernizacją komendy
lub komisariatu wymaga właściwej kolejności zdarzeń polegających m.in. na wszczęciu
postępowania polegającego na przeprowadzeniu przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu
budowlanego, a po jego rozstrzygnięciu drugiego przetargu na wyłonienie wykonawcy robót
i ewentualnie trzeciego przetargu na dostawę mebli i wyposażenia pomieszczeń. Ponadto należy
uwzględnić czas niezbędny na wykonanie projektu, uzgodnień oraz wykonawstwo robót
budowlanych, wymaga co najmniej okresu od 2,5 do 3,5 roku. Zatem zmiany wprowadzone
w Księdze Standaryzacji wprowadzone w lipcu 2014 roku i maju 2015 roku mogą wpłynąć na
obniżenie kosztu wykonania 1 m2 komendy lub komisariatu w okresie wykraczającym poza okres
oceniany w wystąpieniu pokontrolnym NIK sporządzonym po kontroli MSW, obejmującej okres od
2013 roku do 2015 roku (I półrocze).
Zespół pełniąc swoje funkcje nadzorcze związane z realizacją Programu nie udokumentował
przeprowadzenia analizy założeń tego Programu w zakresie kosztów wdrożenia rozwiązań
i wymagań zawartych w opracowaniach: Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend
i komisariatów Policji, Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej, tj.:
a) pod względem celowości przyjętych rozwiązań i ekonomicznego uzasadnienia39 ich wpływu na
poprawę warunków pracy pracowników Policji lub obsługi obywateli, przy pełnym stosowaniu
rozwiązań przewidzianych w tych dokumentach w sytuacji, gdy ze sporządzonej przez KGP
wstępnej oceny wartości kosztorysowej inwestycji średni koszt wykonania 1 m2 nowego obiektu
komendy wraz z wyposażeniem wyniósł 10,5-11,5 tys. zł (przy wskaźniku z okresu przed
wdrożeniem Programu na poziomie 6,5-7,5 tys. zł),
b) w zakresie możliwości naruszenia zasady konkurencyjności wymienionej w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z obowiązkiem zastosowania przez
Policję w procesie inwestycyjnym, materiałów i wyposażenia spełnianych przez pojedynczych
producentów materiałów budowlanych (m.in. producent mebli, płyt betonowych do utwardzania
placu). Działania w tym zakresie zostały podjęte dopiero w drugiej wersji Księgi Standaryzacji
(lipiec 2014 roku).
Grzegorz Karpiński Sekretarz Stanu w MSW wyjaśnił, iż „bezsporne jest, że Zespół analizował
założenia Programu w zakresie kosztów wdrożenia rozwiązań i wymagań materiałowych, dlatego też
dokonywał kilkukrotnie zmian w Księdze Standaryzacji oraz wyjaśnił, że w trakcie prowadzenia prac
39

Stosownie do zapisów art. 44 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie
dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu celów.
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związanych z Księgą Standaryzacji Zespół do spraw Programu standaryzacji podjął decyzję, że
sformułowane w Księdze zasady i elementy wskazują kierunek dla wyborów podczas planowania
prac budowlanych i remontowych. Nie wymaga się zatem bezwzględnie, aby parametry technicznokonstrukcyjne materiałów, sprzętu i urządzeń były identyczne z przedstawionymi w Księdze, jeśli
dane rozwiązanie zachowuje określone w Programie zasady projektowe oraz posiada elementy
architektoniczno-przestrzenne, jakimi powinny charakteryzować się komendy i komisariaty.
Równocześnie obowiązkiem jednostek Policji realizujących zamówienia jest w pierwszej kolejności
przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych dla
zapewnienia celowego i racjonalnego dokonywania wydatków publicznych oraz równych warunków
dla wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie zamówień publicznych i obowiązek ten
dotyczy tak zamówień związanych z zastosowaniem standardów określonych w Księdze
Standaryzacji, jak i z zastosowaniem elementów identyfikacji wizualnej określonych w Księdze
Znaku”.
Zespół nie przedłożył kontrolerom w trakcie kontroli NIK dokumentów świadczących o dokonaniu
oceny wpływu wykonanych, w poszczególnych latach 2013-2015 (III kwartały) w ramach Programu,
zadań inwestycyjno-remontowych na uzyskanie optymalnego stopnia ujednolicenia infrastruktury
budowlanej komend i komisariatów przy jednoczesnej poprawie stanu technicznego infrastruktury
policyjnej, z uwzględnieniem wielkości przyznanych środków finansowych, w zakresie
przewidzianym w § 3 pkt 8 i 9 Zarządzenia nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 października
2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Programu standaryzacji komend i komisariatów
Policji.

3.5. Fundusz „Dobrego gospodarza”
Fundusz Dobrego Gospodarza w praktyce był pojęciem umownym zawartym w Programie, dla
którego nie prowadzono odrębnej ewidencji księgowej, ani rachunku bankowego (zasilany był
z części środków otrzymanych z rezerwy celowej na zadania remontowe). Zgodnie z Programem
środki z tego Funduszu miały być przeznaczone na przeprowadzenie mniejszych remontów
w obiektach, które nie zostaną objęte standaryzacją w pierwszym okresie oraz nie były
modernizowane w ostatnich latach.
W 2013 r. opiniowanie propozycji zadań do realizacji zgłaszanych przez KGP w ramach Funduszu
„Dobrego Gospodarza" (FDG) miało miejsce na posiedzeniach w dniach 15 i 19 maja oraz
25 czerwca 2013 r. Według sprawozdań z realizacji Programu środkami Funduszu Dobrego
Gospodarza sfinansowano 33 zadań remontowych (14.310 tys. zł) spośród 61 finansowanych ze
środków z rezerwy celowej (53.712 tys. zł).
W latach 2014 i 2015 (do czerwca) zarówno w planach remontowych, jak i w sprawozdaniach nie
wykazywano zadań finansowanych środkami Funduszu Dobrego Gospodarza. Dyrektor
Departamentu Budżetu MSW wyjaśnił, że „w 2014 i 2015 r. wydatki w ramach funduszu dobrego
gospodarza nie były planowane i ponoszone”.
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli
4.1. Przygotowanie kontroli
Kontrolę poprzedzono analizą publikacji prasowych oraz istotnych z punktu widzenia tematu
kontroli uwarunkowań prawnych. W wykorzystano również wyniki wcześniejszej kontroli NIK
dotyczącej stanu realizacji Programu modernizacji Policji, wprowadzonego ustawą z dnia 12 stycznia
2007 roku (P/10/083). Ponadto, przed rozpoczęciem kontroli, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f
ustawy o NIK uzyskano informację od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie dotyczącą
m.in. zadań ich zakresu i efektów działań związanych z realizacją Programu standaryzacji komend
i komisariatów w garnizonie lubelskim.
Wyboru jednostek do kontroli, dokonano w sposób celowy. W trakcie kontroli garnizonu lubelskiego
szczegółową kontrolą objęto 5 komend lub komisariatów (z 12 objętych Programem), w których
wydatkowano najwyższe kwoty i zaawansowanie robót było najwyższe, tj.: Komendę Powiatową
Policji w Rykach, III Komisariat Policji w Lublinie, VII Komisariat Policji w Lublinie, Komendę
Powiatową Policji w Tomaszowie Lubelskim i w Łęcznej.

4.2. Działania w trakcie kontroli
W trakcie kontroli, NIK przeprowadziła anonimową ankietę skierowaną do pracowników Policji,
w wybranych komendach garnizonu Lubelskiego40. Badaniem objęto wybrane losowo osoby, które
pracowały przed zmianami oraz po zmianach dokonanych w ramach Programu standaryzacji
komend i komisariatów Policji. Łącznie badaniami ankietowymi objęto 160 policjantów (tj. 22,5%
z populacji liczącej 712 osób) zatrudnionych w 5 komendach (III i VII komisariacie w Lublinie,
w Tomaszowie Lubelskim, Kraśniku i Łęcznej). Pytania ankietowe dotyczyły oceny czy w wyniku
wybudowania nowej komendy lub przeprowadzenia w niej remontu czy modernizacji w ramach
Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji nastąpiła poprawa warunków obsługi
obywateli w komendach i komisariatach Policji, nastąpiła poprawa warunków obsługi obywateli
w komendach i komisariatach Policji oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji.

4.3. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli
Czynności kontrolne rozpoczęto 2 września 2015 r. a zakończono 11 grudnia 2015 r. Kontrolę
przeprowadzili kontrolerzy z Delegatury NIK w Lublinie41. Do wszystkich skontrolowanych jednostek
wysłano wystąpienia pokontrolne na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy o NIK. Do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz do Komendanta Głównego Policji wystąpienia podpisano
29 grudnia 2015 r., a do Komendanta Wojewódzkiego Policji 31 grudnia 2015 r.
Łącznie skierowano 7 wniosków pokontrolnych. Według odpowiedzi uzyskanych od

40

wyniki badania ankietowego przedstawiono na str. 34

41

Wykaz skontrolowanych jednostek i osób kierujących tymi jednostkami, przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszej
informacji o wynikach kontroli.
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kierowników kontrolowanych jednostek, wszystkie wnioski zrealizowano.
Przedstawiając oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, wniosła
do:
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o:
1) dokonanie oceny wpływu wykonanych w ramach Programu zadań inwestycyjnoremontowych na uzyskanie optymalnego stopnia ujednolicenia infrastruktury budowlanej
komend i komisariatów przy jednoczesnej poprawie stanu technicznego infrastruktury
policyjnej, z uwzględnieniem wielkości przyznanych środków finansowych w zakresie
przewidzianym w § 3 pkt 8 i 9 Zarządzenia nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych
z 23 października 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Programu standaryzacji
komend i komisariatów Policji,
2) usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w zakresie systematycznego
monitorowania i identyfikowania obszarów ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, szczególnie
w obszarze nadzorowania prac remontowo-inwestycyjnych przez podległe jednostki,
3) podjęcie działań wymienionych w § 9 ust. 6 regulaminu Konkursu na logo i elementy
identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji, polegających na zmianie czcionki na
niewymagającą jej zakupu, umożliwiając jej zastosowanie w pełnym zakresie we wszystkich
miejscach przewidzianych konkursem i wymienionych w Księdze Znaku,
4) przestrzeganie zasady bezstronności i braku występowania konfliktu interesów w przypadku
wyłaniania wykonawców usług z wykorzystaniem konkursów.
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie o:
1) zapewnianie zgodności rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego,
2) przestrzeganie procedur i form zmian postanowień umów o roboty budowlane w przypadku
dokonywania zmian technologii i zakresu robót,
3) rzetelne weryfikowanie pod względem rzeczowym i finansowym kosztorysów różnicowych.
W dniu 20 stycznia 2015 roku, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji złożyła do Prezesa NIK zastrzeżenia do treści wystąpienia
pokontrolnego NIK, nie kwestionując treści wniosków pokontrolnych.
Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2016 roku Prezes NIK, działając na podstawie art. 54 ust. 3
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli42, po zapoznaniu się z zastrzeżeniami
do wystąpienia pokontrolnego zgłoszonymi w dniu 20 stycznia 2016 r. przez Dyrektora
Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
dotyczących kontroli P/15/084 Program standaryzacji komend i komisariatów Policji i jego realizacja
w województwie lubelskim, przeprowadzonej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (obecnie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), odmówił przyjęcia zgłoszonych zastrzeżeń, jako
wniesionych przez osobę nieuprawnioną. Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli nr LLU410.021.01.2015 z 29 grudnia 2015 r., po kontroli P/15/084 Program standaryzacji komend
i komisariatów Policji i jego realizacja w województwie lubelskim zostało skierowane do Mariusza
Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako kierownika jednostki kontrolowanej.

42

Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 j.t.
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Według art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (dalej: ustawy
o NIK) prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego przysługuje
kierownikowi jednostki kontrolowanej. Według art. 2a pkt 3 ustawy o NIK kierownikiem jednostki
kontrolowanej jest osoba, która zgodnie z przepisami określającymi ustrój jednostki jest
odpowiedzialna za działalność tej jednostki i jest uprawniona do jej reprezentowania, a także:
a) osoba pełniąca obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważniony zastępca,
b) upoważniony sekretarz lub podsekretarz stanu, zastępca kierownika urzędu centralnego albo
dyrektora generalnego – w zakresie przydzielonych im zadań objętych zakresem kontroli, jeżeli
jednostką kontrolowaną jest naczelny lub centralny organ administracji rządowej,
c) pełnomocnik Rządu powołany na podstawie innych przepisów – w zakresie powierzonych mu
zadań,
d) osoba kierująca pracami organu wieloosobowego.
Wnosząca zastrzeżenia nie była jedną z ww. osób uprawnionych do reprezentowania jednostki
kontrolowanej w postępowaniu kontrolnym NIK i z tego powodu zastrzeżenia z dnia 20 stycznia
2016 r. (znak DKSiW-O-096-9-8/15/16), na podstawie obowiązującego stanu prawnego, nie mogą
być przyjęte do merytorycznego rozpoznania.
W dniu 4 lutego 2016 roku Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
wewnętrznych i Administracji działając w zastępstwie Ministra wniósł do Prezesa NIK zażalenie na
pozostawienie zastrzeżeń bez rozpatrzenia. Prezes NIK, Postanowieniem z dnia 18 lutego 2015 r.
na podstawie art. 54 ust. 4 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej
Izbie Kontroli, po ponownym rozpoznaniu sprawy zastrzeżeń zgłoszonych przez Dyrektora
Departamentu Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, do
wystąpienia pokontrolnego NIK skierowanego do Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, postanowił utrzymać w mocy postanowienie z dnia 25 stycznia 2016 r.
o odmowie przyjęcia zastrzeżeń zgłoszonych do wystąpienia pokontrolnego z dnia 29 grudnia
2015 r., wniesionych przez osobę nieuprawnioną.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli oraz art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks postępowania karnego43 skierowała do Prokuratora Okręgowego w Lublinie
zawiadomienie o ujawnionych w wyniku kontroli przeprowadzonej w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Lublinie, faktach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa przez wykonującego
czynności inspektora nadzoru budowlanego nad realizacją inwestycji pn. „Zaprojektowanie
i wybudowanie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rykach wraz z zapleczem
technicznym”. Inspektor nadzoru nie będąc osobą uprawnioną do reprezentowania Inwestora
samodzielnie i bezpodstawnie uznał, że wykonane przez Wykonawcę roboty zamienne z użyciem
wyrobów i materiałów o innych parametrach i niższej wartości niż przewidziane w SIWZ oraz
Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie miały bezpośredniego wpływu na realizację umowy. Nie
zweryfikował sporządzonych przez Wykonawcę kosztorysów różnicowych robót zamiennych, nie
sporządził protokołów zawierających uzasadnienie zmian, nie opracował kosztorysu robót
niewykonanych i nie poinformował swoich przełożonych o wykonaniu przez Wykonawcę robót
zamiennych z użyciem wyrobów i materiałów o innych parametrach i niższej wartości. Przez to
uniemożliwił osobom uprawnionym do reprezentowania Inwestora podjęcie działań w celu
43

Dz.U. Nr 89, poz. 555, ze zm.
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wyegzekwowania od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy zgodnego z umową z 23 stycznia
2014 r. i uzyskania zamówionego budynku lub wynegocjowania obniżenia wynagrodzenia
Wykonawcy na podstawie § 20 ust. 4 i 5 tej umowy, działając w ten sposób na szkodę interesu
Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, tj. czynu wyczerpującego dyspozycję
art. 231 § 1 Kodeksu karnego.
Działając na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie
Kontroli, Delegatura NIK w Lublinie, zwróciła się do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Lublinie z prośbą o przeprowadzenie kontroli w Starostwie Ryckim, dotyczącej
przestrzegania art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przy wydaniu
pozwolenia na budowę siedziby KPP w Rykach w zakresie zgodności lokalizacji i bryły budynku
administracyjno-biurowego z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ryki.
Starosta Rycki wydając dnia 31 lipca 2014 r. pozwolenie na budowę siedziby KPP w Rykach nie
zapewnił zgodności lokalizacji i bryły budynku administracyjno-biurowego z postanowieniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki.
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5. Załączniki
Załącznik nr 1 – Charakterystyka stanu prawnego
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o Policji44, Policja „jest umundurowaną i uzbrojoną formacją
służącą społeczeństwu, przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania
bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Policją kieruje Komendant Główny. Na poziomie
regionalnym formacją zarządza szesnastu komendantów wojewódzkich oraz komendant stołeczny,
którym podlegają 343 komendy powiatowe, miejskie i rejonowe oraz 583 komisariaty45. W skład
Policji wchodzi także 5 szkół policyjnych, Centralne Biuro Śledcze Policji, Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne Policji. Policja użytkuje około 1,9 tys. kompleksów o powierzchni użytkowej ponad
3 mln m2, na których zlokalizowanych jest ok. 5,2 tys. obiektów. Znaczna część budynków została
wybudowana przed rokiem 1960 i nie spełnia obecnych wymogów określonych dla obiektów
użyteczności publicznej.
Terytorialny zasięg działania komendantów wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Policji
odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa, z zastrzeżeniem sytuacji
wskazanych w ust. 3-5 art. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Budynki komend i komisariatów Policji to obiekty użyteczności publicznej, zatem powinny nie
tylko charakteryzować się estetyką architektury, ale także spełniać wymagania techniczne
przewidziane w odpowiednich przepisach prawa.
Uregulowania wewnętrzne dotyczące warunków technicznych, jakie powinny spełniać obiekty
Policji, znajdują się w załączniku do Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca
2013 roku w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących
w obiektach służbowych Policji. Wytyczne zawierają rozwiązania, które należy stosować przy
projektowaniu i realizacji zadań zmierzających do poprawy stanu infrastruktury budowlanej Policji,
w tym w obiektach nowo wznoszonych, przebudowywanych, modernizowanych i remontowanych.
Przyjęto, że stosowanie wytycznych jest obligatoryjne w przypadku możliwości ich
zastosowania w całości lub w części. Wytyczne systematyzują następujące cechy obiektów Policji:
- lokalizację komend i komisariatów: budynki Policji powinny być zlokalizowane w rejonie
działania jednostek Policji. Ich usytuowanie powinno zapewniać dostępność dla obywatela
poprzez dogodny dojazd, w tym również środkami komunikacji publicznej,
- identyfikację komend i komisariatów: budynki Policji powinny być oznaczone w sposób łatwy
do zidentyfikowania przez obywatela, np. poprzez ujednolicenie barwy elewacji oraz
umieszczenie charakterystycznego napisu POLICJA na elewacji budynku,
- zagospodarowanie terenów przyległych do komend i komisariatów: urządzenie terenu
przyległego powinno uwzględniać odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla obywateli,
w tym miejsca dla niepełnosprawnych, pojazdów służbowych oraz pojazdów prywatnych
policjantów i pracowników,
- funkcjonalny układ komend i komisariatów: układ wewnętrzny budynków powinien
uwzględniać wyodrębnienie części recepcyjnej dostępnej dla obywateli, w tym dla osób
niepełnosprawnych oraz części dostępnej dla policjantów i pracowników Policji.
44
45

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 ze zm.)
liczba komend i komisariatów podana wg. danych zawartych w Programie.
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Ponadto Wytyczne określają funkcjonalny układ budynków Policji. Obiekty komend
i komisariatów składają się z wielu miejsc o zróżnicowanym przeznaczeniu. Istotnym jest, aby obiekt,
oprócz możliwości zapewnienia codziennego funkcjonowania jednostki Policji przewidywał
możliwość oddzielenia przestrzeni dla osób poszkodowanych od przestrzeni dla osób podejrzanych.
W tym celu w obiektach Policji należy wyznaczyć następujące strefy:
- ogólnodostępną: składającą się z dostępnej również dla osób niepełnosprawnych
poczekalni, recepcji, pokoju przyjęć, toalet,
- ograniczonego dostępu: składającą się z pomieszczeń biurowych, zaplecza socjalnego,
w tym szatni i umywalni, jadalni, pomieszczeń technicznych, krytej strzelnicy, sali ćwiczeń
fizycznych oraz miejsc garażowych,
- zamkniętą: w skład, której wchodzą pomieszczenia służby dyżurnej wraz z podręcznym
magazynem broni, zapleczem socjalnym oraz sprzętem łączności i IT, pomieszczeniem
zespołu operacji i akcji policyjnych, pomieszczeniami dla osób przesłuchiwanych
i zatrzymanych oraz aresztem, kancelarią tajną, składnicą akt i magazynem depozytów.
Liczba pomieszczeń i wielkość poszczególnych stref uzależniona jest od obsady etatowej
i obszaru działania jednostki. W Wytycznych odwołano się także do elementów identyfikacji
wizualnej (Księgi znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji z lipca
2013 r.) oraz Księgi Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej z lipca 2013 r. (istnieje
wydanie II z lipca 2014 r. oraz z maja 2015 r.)
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Załącznik nr 2 – Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej tematyki
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 ze zm.).
2. Ustawa dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164.).
4. Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 199 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr. 238, poz. 1579).
8. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r.
w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji (Dz. U.
Nr 84, poz. 724. ze zm.).
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. Nr 241, poz. 2091, ze zm.).
10. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r, w sprawie
umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 ze zm.).
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).
12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz.
462, ze zm.).
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz Programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129).
14. Zarządzenie Nr 1147 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2011 r. w sprawie
planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji (Dz. Urz. KGP Nr 8,
poz. 57 ze zm.). Zarządzenie to zostało uchylone zarządzeniem Nr 71 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości oraz
systemu kontroli zarządczej w Policji (Dz. U. KGP 2014, poz.142), które weszło w życie w dniu
1 stycznia 2015 r. (kontrolą objęty jest okres do 30 czerwca 2015 r.).
15. Zarządzenie Nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie
funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 99 ze zm.).
16. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 66 z dnia 23 października 2012 r. sprawie Zespołu
do spraw Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji (akt niepublikowany, ze zm.).

45

Załączniki ___________

Załącznik nr 3 – Wykaz literatury fachowej dotyczącej przedmiotu kontroli.
1. Program standaryzacji komend i komisariatów policji opracowany na podstawie § 2 ust. 1 i 2
Zarządzenia nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 października 2012 r. w sprawie
Zespołu do spraw Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji i przyjęty na
posiedzeniu Zespołu w dniu 29 stycznia 2013 r.
2. Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z 20 lipca 2013 roku w sprawie standardów
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.
3. Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej. Zestawienie standardów
architektoniczno-budowlanych – wytyczne do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach
Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Wydanie II z lipca 2014 r.
4. Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji.
Opracowania z czerwca 2013 roku, z lipca 2014 roku, z maja 2015 roku.
5. Komendy i komisariaty policji – funkcje standardy przestrzeni. Warszawa, luty 2013. Raport
przygotowany przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia na zlecenie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
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Załącznik nr 4 – Program standaryzacji komend i komisariatów Policji

Cele Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji
Przewidziany na lata 2013-2015 Program standaryzacji komend i komisariatów Policji
zakładał systemową poprawę warunków obsługi obywateli w komendach i komisariatach przy
równoczesnym wyrównaniu na terenie całego kraju i polepszeniu warunków pracy funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych Policji. W ramach Programu planowano określenie jednolitego modelu
funkcjonalnego i wizualnego komendy i komisariatu (w tym celu przeprowadzono konkursy na
opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego oraz na jednolity znak graficzny pozwalający na
identyfikację wizualną budynków Policji). Realizacja Programu miała poprawić standard obsługi
obywateli oraz przynieść doprecyzowanie standardu pracy dla policjantów i pracowników cywilnych.
Program zakładał, że społeczeństwo uzyska realny wpływ na wygląd i warunki obsługi w obiektach
Policji. Obywatele będą mogli wyrazić swoją opinię na temat procesu określania standardów oraz
w zakresie realizacji Programu. Dla realizacji celów Programu planowano podjęcie wielotorowych
działań, których wspólnym efektem będzie osiągnięcie możliwie najwyższego stopnia ujednolicenia
obiektów Policji, w szczególności w strefach obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych.
Standaryzacja komend i komisariatów Policji miała być rozumiana, jako działanie
zmierzające do uzyskania optymalnego stopnia ujednolicenia infrastruktury budowlanej komend
i komisariatów Policji przy jednoczesnej poprawie stanu technicznego policyjnej infrastruktury
poprzez realizowane działania inwestycyjne. Program zakładał uzyskanie efektu spójności
przeprowadzanych inwestycji, a w konsekwencji ujednolicenie wizerunku Policji.
Środki finansowe na realizację Programu w kwocie 1 mld zł pochodziły z budżetu państwa.
Pozyskiwano także środki pochodzące z innych źródeł. Wykonawcą Programu był Komendant
Główny Policji.
Jednocześnie zakładano podjęcie działań nakierowanych na utrzymanie w możliwie
najlepszym stanie nowo wybudowanych i zmodernizowanych oraz pozostałych obiektów policyjnych
nieobjętych Programem. W tym celu m.in. dla komend i komisariatów, które nie były w ostatnich
latach objęte działaniami modernizacyjnymi oraz nie zostały objęte standaryzacją przewidzianą
Programem, został wydzielony specjalny fundusz „Dobrego gospodarza", którego środki
przeznaczono na realizację drobnych prac remontowych lub modernizacyjnych w tych jednostkach.
Biorąc pod uwagę fakt, że budynki Policji stanowią obiekty użyteczności publicznej, przyjęto
że proces ich standaryzacji powinien dawać społeczeństwu możliwość czynnego współuczestnictwa.
Działania podejmowane w ramach Programu miały być przedstawiane w sposób jawny i przejrzysty.
Wszystkie przedsięwzięcia powinny być realizowane rzetelnie i zgodnie z przyjętymi wytycznymi.
Informacje o realizacji Programu, w tym o prowadzonych zadaniach inwestycyjnych i remontowych,
miały być przedstawiane publicznie, także na stronie internetowej.
Główne cele Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji:
1) zapewnienie wysokiej jakości warunków obsługi obywateli poprzez poprawę stanu
technicznego obiektów policyjnych,
2) usuwanie barier w dostępie obywateli do komend i komisariatów Policji oraz
niedopuszczanie do ich powstawania, a także uwzględnienie postulatów społecznych
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dotyczących projektowania nowych obiektów policyjnych,
3) poprawa warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji,
4) ujednolicenie wizerunku komend i komisariatów w celu ułatwienia identyfikacji oraz
podniesienie poziomu estetyki budynków Policji.

Wdrażanie Programu
Realizację Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji przewidziano na lata 20132015, a jego wykonawcą był Komendant Główny Policji. Nadzór nad całością Programu sprawował
Minister Spraw Wewnętrznych poprzez Zespół do spraw Programu standaryzacji komend
i komisariatów Policji46. Szczegółowy zakres uprawnień Zespołu określony został w Programie,
zgodnie z obszarem jego kompetencji określonym w § 3 Zarządzenia powołującego Zespół.
Zgodnie z zapisami Programu, Komendant Główny Policji odpowiedzialny był za całość
przeprowadzanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Z wykonywanych zadań miał obowiązek
przekazywać sprawozdania Ministrowi Spraw Wewnętrznych w trybie określonym w Programie.
Komendanci wojewódzcy i Stołeczny Policji byli odpowiedzialni za realizację Programu na terenie
swoich garnizonów. Ich zadaniem było opracowywanie wojewódzkich list priorytetów inwestycyjnych
i remontowych oraz kierowanie realizacją zadań standaryzacyjnych w podległych jednostkach. Do
każdego zadania inwestycyjnego lub remontowego wyznaczony winien być funkcjonariusz lub
pracownik właściwej terytorialnie komendy wojewódzkiej Policji (kierownik projektu), odpowiedzialny
za jego realizację.
Według Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji „Pierwszym etapem realizacji
Programu będzie przeprowadzenie badania społecznego dotyczącego komend i komisariatów
Policji. Zostanie ono wykonane na zlecenie Zespołu przez podmiot zewnętrzny – organizację
pozarządową specjalizującą się w tego rodzaju badaniach. Będzie skierowane przede wszystkim do
obywateli odwiedzających obiekty Policji, ale także do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
Celem przeprowadzanego badania jest identyfikacja potrzeb użytkowników komend i komisariatów
oraz określenie niedoskonałości aktualnie stosowanych rozwiązań architektonicznych w kontekście
przyjazności dla obywateli i użyteczności tych obiektów. Działanie zostanie przeprowadzone
w wybranych jednostkach Policji w kilku województwach. W badaniu planuje się zastosowanie kilku
narzędzi badawczych (m. in. desk research, indywidualne wywiady pogłębione, ankieta internetowa,
warsztat kreatywny).Wnioski z badań stanowić będą wytyczne dla architektów przy projektowaniu
modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu Policji. Projekt ten powinien
uwzględniać indywidualne uwarunkowania i zagospodarowanie przestrzeni. W celu zachowania
przejrzystości i obiektywizmu w działaniach, a równocześnie uzyskania gwarancji najwyższej jakości
rozwiązań architektonicznych stworzonych na potrzeby realizacji Programu, planuje się
przeprowadzenie konkursu studialnego na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego
komendy i komisariatu Policji przy współudziale wyspecjalizowanej i renomowanej instytucji”.
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Zgodnie z Zarządzeniem nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2012 r. w sprawie Zespołu do
spraw programu standaryzacji komend i komisariatów Policji (niepublikowane).
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Załączniki ___________

Załącznik nr 5 – Wykaz skontrolowanych jednostek
Lp.

Nazwa jednostki

1

2

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
w trakcie kontroli
3

1.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Teresa Piotrowska

2.

Komenda Główna Policji

gen. insp. Krzysztof
Gajewski

3.

Komenda
w Lublinie

Wojewódzka

Policji

nadinspektor
Dariusz Działo

Stanowisko
4
Minister
Spraw
Wewnętrznych,
w okresie od 22 września 2013 r. do
15 listopada 2015 r.
Wcześniej, tj. w okresie od 18 listopada
2011 r. do 24 lutego 2013 r. Ministrem
Spraw Wewnętrznych był Jacek
Cichocki, a w okresie od 25 lutego
2013 r. do 21 września 2014 r.
Ministrem Spraw Wewnętrznych był
Bartłomiej Sienkiewicz.
Komendant Główny Policji w okresie od
12 lutego 2015 r. do 10 grudnia 2015 r.
Wcześniej w okresie od 10 stycznia
2012 r. do 11 lutego 2015 r.
Komendantem Głównym Policji był gen.
insp. Marek Działoszyński
Komendant
Wojewódzki
Policji
w Lublinie w okresie od 2 września
2014 r. do 24 grudnia 2015 r.
Wcześniej:
- insp. Michał Domaradzki w okresie od
21 czerwca 2013 r. do 2 września
2014 r.,
- p.o. insp. Mirosław Sokal w okresie od
2 kwietnia 2013 r. do 20 czerwca
2013 r.,
- insp. Igor Parfieniuk w okresie od
9 lutego 2012 r. do 1 kwietnia 2013 r.
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Załączniki ___________

Załącznik nr 6 – Elementy identyfikacji wizualnej stosowane w Policji
„Stare” i „nowe” logo Policji

Kilkanaście przykładów elementów identyfikacji wizualnej pobranych ze stron internetowych Policji –
wykorzystywanych obecnie.
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Załączniki ___________
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Załączniki ___________

Załącznik nr 7 – Wykaz organów i instytucji, którym zostanie przekazana niniejsza
informacja
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów RP
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
8. Sejmowa Komisja do Spraw Administracji i Spraw Wewnętrznych
9. Biuro Analiz Sejmowych
10. Biblioteka Sejmowa
11. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
12. Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP
13. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
14. Komenda Główna Policji
15. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
16. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji publicznej
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