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Po uzawodowieniu armii w 2010 r. : 

– znacznie ograniczono stan osobowy armii; 

– wzrosły nakłady na inwestycje, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu zapotrzebowania na nieruchomości; 

– ochronę jednostek wojskowych w głównej mierze 
przejęły Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne; 

– pozostały niezagospodarowane nieruchomości  
i starzejący się sprzęt i wyposażenie. 

 
 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 



Czy jednostki podległe MON odpowiadające za nieruchomości 
i wyposażenie jednostek wojskowych o niskim wskaźniku 
rozwinięcia właściwie zarządzają tym zasobem? 
W szczególności: 
 Czy infrastruktura (budynki, budowle) jest utrzymywana  

w należytym stanie technicznym?  
 Czy stan wyposażenia odpowiada obowiązującym 

wymogom i umożliwia realizację zadań wyznaczonych 
danym jednostkom wojskowym?  

 Czy wydatki ponoszone na utrzymanie w należytym stanie 
infrastruktury i wyposażenia oraz na ochronę jednostek 
umożliwiają prawidłową realizację ich zadań? 

 

Co kontrolowaliśmy? 02 



 Ministerstwo Obrony Narodowej 

 Inspektorat Wsparcie Sił Zbrojnych w Bydgoszczy 

 Trzy Rejonowe Zarządy Infrastruktury 

 Cztery Wojskowe Oddziały Gospodarcze 

 Jedenaście jednostek wojskowych 

Kontrola planowa została poprzedzona kontrolą 
rozpoznawczą, w ramach której skontrolowano: 

 Jeden Rejonowy Zarząd Infrastruktury 

 Jeden Wojskowy Oddział Gospodarczy 

 Jedną jednostkę wojskową 

Kogo kontrolowaliśmy? 03 



Stwierdzony stan – budynki 04 

niektóre obiekty są wyłączone z użytkowania od nawet 20-30 lat  
i czekają na decyzję o ich dalszym losie 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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Źródło: Dane z kontroli NIK. 



Stwierdzony stan – obiekty Terenowej Bazy Szkoleniowej 05 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – braki elementów infrastruktury 
istotnych dla szkolenia w danej jednostce 06 

Kontrolowanym jednostkom brakowało: 

– wieży spadochronowej,  

– strzelnicy dla czołgów,  

– magazynu środków bojowych, 

– kancelarii kryptograficznej,  

– w ponad 50% garnizonów podległych Dowództwu 
Generalnemu Rodzaju Sił Zbrojnych nie było czynnych 
strzelnic garnizonowych umożliwiających 
przeprowadzenie szkolenia (dotyczyło to 10 z 12 
jednostek wojskowych objętych bezpośrednią kontrolą). 



Stwierdzony stan – gospodarowanie nieruchomościami 

 Ogrodzenia kompleksów wojskowych objętych kontrolą JW 
w przeważającej części (10 z 12 skontrolowanych JW)  
nie spełniały wymogów instrukcji nr 5 w sprawie ochrony 
obiektów wojskowych, zwłaszcza dotyczących wysokości 
ogrodzenia. 

 Przy remontach nie uwzględniano: 
– zaleceń z okresowych przeglądów stanu technicznego, 
– wszystkich potrzeb zgłoszonych przez dowódców 

jednostek wojskowych. 
 Przekazywanie  do JW nie tylko nieruchomości nadających 

się do użytkowania, ale również wyłączonych z użytkowania 
ze względu na ich zły stan techniczny lub były przewidziane 
do rozbiórki.  
 

07 



Stwierdzony stan – gospodarowanie nieruchomościami 

 Zdecydowana większość nieruchomości będących  
w dyspozycji dowódców JW była wykorzystywana zgodnie 
z przeznaczeniem określonym przez WOG w protokole 
przekazania w użytkowanie, natomiast w połowie (6 z 12) 
skontrolowanych JW stwierdzono przypadki użytkowania 
nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem określonym 
w protokole przekazania w użytkowanie. 

 Brak regulacji prawnych odnoszących się do zapewnienia 
bezpieczeństwa na niektórych strzelnicach wojskowych. 
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Stwierdzony stan – potrzeby i wydatki na inwestycje 
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Stwierdzony stan – gospodarowanie nieruchomościami  
przez Rejonowe Zarządy Infrastruktury  
i Wojskowe Oddziały Gospodarcze 

 Skontrolowane RZI prawidłowo wydatkowały środki 
finansowe na inwestycje i stosowały przepisy Prawa 
zamówień publicznych.  

 W kontrolowanych WOG stwierdzono nieprawidłowości 
przy wydatkowaniu środków finansowych i stosowaniu 
przepisów Prawa zamówień publicznych na roboty 
budowlane. 

 Skontrolowane RZI i WOG w sposób prawidłowy 
zabezpieczyły swoje interesy w zawieranych umowach  
na roboty budowlane, jednakże w WOG stwierdzono 
przypadki nierzetelnego egzekwowania tych zapisów. 
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Stwierdzony stan – gospodarowanie mieniem 
ruchomym i wyposażenie jednostek wojskowych 

 Jednostki wojskowe nie posiadały pełnego 
ukompletowania w przewidzianych dla nich normatywach 
czasu P. 

 Okres użytkowania sprzętu transportowego ww. trzech 
wybranych do kontroli służb w znacznym stopniu 
przekraczał 20 lat, a w skrajnych przypadkach osiągał 40 
lat. Zaawansowany wiek sprzętu wpływał na jego 
sprawność i na realizację przez jednostki wojskowe zadań 
czasu P, jak również na utrzymywanie przez nie gotowości 
bojowej. 
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Stwierdzony stan – wiek sprzętu transportowego 12 



Stwierdzony stan – gospodarowanie mieniem ruchomym  
i wyposażenie jednostek wojskowych 

 Sprawność pojazdów służby czołgowo-samochodowej, 
żywnościowej i zdrowia wahała się od 20 do 100%,  
przy medianie około 85%.  

 Znaczącym problemem jest duża różnorodność 
posiadanego sprzętu. 

 Przekraczanie resursu i eksploatacja po (lub nawet bez) 
przeprowadzenia stosownej procedury i uzyskania 
odpowiedniej zgody. 
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Stwierdzony stan – gospodarowanie mieniem ruchomym  
i wyposażenie jednostek wojskowych 

 Zakup nowego sprzętu transportowego nie wpłynął  
na zwiększenie ukompletowania jednostek wojskowych,  
gdyż liczba takiego sprzętu wycofywanego w okresie 
objętym kontrolą przewyższała liczbę sprzętu zakupionego 
w tym okresie (dotyczyło to 2 z 3 skontrolowanych służb). 

 Niegospodarnie wydatkowano środki na przejazdy 
pomiędzy jednostką wojskową, a oddziałem gospodarczym 
związane z załatwianiem spraw organizacyjno- 
-rozliczeniowych. Wykorzystywano do tych celów 
samochody takie jak: Star, Honker, które zużywają znacznie 
więcej paliwa niż samochody osobowe. 
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Stwierdzony stan – ochrona mienia 

 Brak nadzoru Ministra Obrony Narodowej nad działalnością 
SUFO. 

 Trzy z pięciu skontrolowanych WOG, zastosowały 
niewłaściwy tryb wyłonienia wykonawców w prowadzonych 
postępowaniach na ochronę obiektów wojskowych. 

 Ochronę obiektów wojskowych opierano na najgorzej 
ocenianej formie ochrony, tj. na SUFO (ochraniały 73% 
posterunków), zamiast na OWC bądź wartach wojskowych, 
które cechowały się lepszą jakością wykonania tego 
zadania. Nie potwierdził się również argument, że SUFO jest 
najtańszą formą ochrony. 
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Stwierdzony stan – udział procentowy 
poszczególnych form ochrony na posterunkach 16 



Stwierdzony stan – wysokość wydatków na ochronę 17 



Ocena ogólna 18 

Jednostki podległe MON odpowiadające za nieruchomości  
i wyposażenie jednostek  wojskowych o niskim wskaźniku 
rozwinięcia w większości przypadków gospodarowały  
tym zasobem w sposób zgodny z przepisami.  

Natomiast ujawnione w trakcie kontroli braki w sprzęcie  
i wyposażeniu, jak również powolna wymiana zużytych 
elementów na nowe,  negatywnie wpływały  
na utrzymanie pełnej zdolności bojowej jednostek 
wojskowych. 



Ocena ogólna – stan infrastruktury 19 

Infrastruktura (budynki, budowle) była utrzymywana  
w większości (80%), w stanie technicznym pozwalającym  
na użytkowanie.  
W pozostałych przypadkach obiekty  infrastruktury 
wymagały poważnych remontów (15%), wyłączenia  
z użytkowania (4%) lub nadawały się do rozbiórki (1%). 
Sytuacja taka w pierwszej kolejności związana była  
z niezabezpieczeniem środków na sfinansowanie 
zgłaszanych przez jednostki potrzeb remontowych.  



Ocena ogólna – wydatki na infrastrukturę 20 

Pełnym ukompletowaniem w sprzęt i wyposażenie w całym 
kontrolowanym okresie dysponowały tylko 2 spośród  
12 jednostek wojskowych objętych kontrolą, a braki  
wyposażenia i sprzętu utrudniały sprawne i efektywne 
wykonywanie przez nie zadań na czas pokoju (P), 
negatywnie wpływały na utrzymywanie ich pełnej 
zdolności bojowej, a także powodowały ponadplanowe  
i nadmierne eksploatowanie posiadanego sprzętu  
i wyposażenia.  

Jednocześnie duża część sprzętu i wyposażenia 
skontrolowanych (wybranych) służb była przestarzała 
 i także, ze względu na wieloletnią eksploatację, nie dawała 
pewności zachowania pełnej sprawności. 



Ocena ogólna – sprzęt i wyposażenie 21 

Wydatki na infrastrukturę i wyposażenie realizowane były  
w sposób celowy, w większości zgodnie z przepisami. 
Dostępność środków pozwalała tylko na realizację 
najpilniejszych przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych, 
niezbędnych dla zapewnienia ciągłości wykonywania zadań 
przez skontrolowane jednostki i stosunkowo powolną 
wymianę wyposażenia.  

Zauważyć należy coroczne zmniejszanie się różnicy 
pomiędzy zgłaszanymi potrzebami dotyczącymi inwestycji  
i remontów, a kwotami przeznaczanymi na ich zaspokojenie.  
Kontrola ujawniła nieliczne, ale istotne, nieprawidłowości  
w zakresie udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, a także dotyczące ich odbioru i rozliczania.  

 



Ocena ogólna – sprzęt i wyposażenie 22 

W zakresie objętym kontrolą NIK tylko częściowo osiągnięto 
ukompletowanie w środki transportu.  Największe, co do 
skali finansowej, potrzeby służby czołgowo-samochodowej 
były zaspokajane w latach  
2014-2015 odpowiednio w 67% i 76%.  
NIK ocenia, że działania MON zmierzające do zastąpienia 
starego sprzętu transportowego nowym  
były niewystarczające, zaś perspektywa osiągnięcia pełnego 
ukompletowania w środki transportowe (2026 r.) – zbyt 
odległa. 
 



Ocena ogólna – ochrona jednostek 23 

Przyjęty dla jednostek wojskowych model zapewnienia 
ochrony, realizowany głównie jako zakup usług ochrony  
od specjalistycznych podmiotów, pozwalał żołnierzom  
na skoncentrowanie się na wykonywaniu zadań 
szkoleniowych. Podkreślić należy jednak, że jakość usług  
w zakresie ochrony mienia była niska i nie była adekwatna 
do wysokości środków, jakie na te usługi wydatkowano.  

Na negatywną ocenę zasługuje brak nadzoru Ministra nad 
działalnością SUFO, mimo obowiązku wynikającego z art. 44 
ustawy o ochronie osób i mienia, który mógł skutkować 
niską jakością usług świadczonych przez SUFO.  



Do Ministra Obrony Narodowej o:  

– zapewnienie pełnego ukompletowania JW w zakresie 
przewidzianym etatem tych jednostek, jak również 
przyśpieszenie procesu wymiany starego sprzętu na nowy,  
z uwzględnieniem jego unifikacji; 

– intensyfikację działań w celu poprawy stanu technicznego 
infrastruktury wojskowej, w tym zwiększenie dostępności 
jednostek do strzelnic wojskowych; 

– przeszkolenie pracowników WOG w zakresie 
przygotowania, prowadzenia i rozliczania zamówień 
publicznych dotyczących ochrony obiektów wojskowych. 

24 Wnioski 



– podjęcie działań zmierzających do określenia i wdrożenia 
docelowego modelu ochrony, który zapewni 
poszczególnym rodzajom jednostek optymalną ochronę  
i ciągłość realizacji procesu szkolenia żołnierzy; 

– wydanie wewnętrznych regulacji określających w sposób 
jednoznaczny  podmioty odpowiedzialne za realizację 
obowiązków wynikających z przepisów art. 62, 63 i 64 
Prawa budowlanego  oraz administrowanie 
nieruchomościami (WOG albo RZI); 

– określenie warunków technicznych i warunków 
bezpieczeństwa użytkowania dla tunelowych strzelnic, 
które zostały wybudowane przed 1996 r. i nie zostały 
poddane przebudowie bądź rozbudowie; 

– zapewnienie skutecznego nadzoru nad SUFO. 

25 Wnioski – cd. 



Minister Obrony Narodowej poinformował, że: 

– zwiększy środki finansowe na inwestycje w infrastrukturę  
i podejmie działania w celu poprawy stanu technicznego 
infrastruktury; 

– zwiększy dostęp do strzelnic poprzez budowę nowych, 
modernizację dotychczasowych oraz że podjęto działania 
mające na celu przywrócenie do użytkowania 
wyłączonych już strzelnic (legislacyjne, pozyskanie terenu 
wokół już istniejących, ale wyłączonych ze względu na 
wymogi bezpieczeństwa); 

– zostaną podjęte działania w celu jak najszybszego 
ukompletowania jednostek wojskowych. 

 
 

26 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura  w Katowicach 
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