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Realizacja „Programu modernizacji
Policji, Straży Granicznej,
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa
w latach 2017–2020”

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, lipiec 2019 r.

01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Pod koniec 2016 r. został ustanowiony Program modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu (obecnie Służby
Ochrony Państwa), służb podległych MSWiA.
 W Programie na inwestycje, zakup sprzętu i wyposażenia osobistego
oraz na wzrost uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników
w latach 2017–2020 przewidziano 9,2 mld zł, w tym z rezerwy celowej
3,7 mld zł. Dla poszczególnych formacji zaplanowano środki w wysokości:
– Policja – 6 mld zł,
– Straż Graniczna – 1,3 mld zł,
– Państwowa Straż Pożarna – 1,7 mld zł,
– Służba Ochrony Państwa – 0,2 mld zł.
 W związku z powyższym postanowiliśmy skontrolować projekt w trakcie
jego realizacji, tak aby było możliwe jego ewentualne skorygowanie
i wyeliminowanie błędów przed jego zakończeniem.

02 Co kontrolowaliśmy?
Czy Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Ochrony Państwa jest realizowany zgodnie z założeniami?
W szczególności:
 Czy Program modernizacji został przygotowany zgodnie z założeniami, rzetelnie
i celowo?
 Czy działania realizowane przez poszczególne służby odpowiadają założeniom
i celom przyjętym w Programie?
 Czy osiągnięto cele Programu?
 Czy realizacja Programu modernizacji ma wpływ na realizację zadań
finansowanych z bieżącego budżetu poszczególnych służb?
 Czy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji prawidłowo sprawował
(sprawuje) nadzór nad realizacją Programu?

03 Kogo kontrolowaliśmy?
Kontrolą objęto 16 jednostek:
 MSWiA

Gdańsk

 Komendy Główne Policji, SG i PSP
oraz Służbę Ochrony Państwa
 Komendy Wojewódzkie Policji
i PSP w Katowicach, Poznaniu
i Wrocławiu oraz Komendę
Stołeczną Policji

Poznań

Warszawa
Krosno Odrzańskie

 Oddziały Straży Granicznej
w Warszawie , Gdańsku, Krośnie
Odrzańskim i Raciborzu
Okres objęty kontrolą:
od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Wrocław

Katowice
Racibórz

Źródło: Opracowanie własne NIK.

04 Stwierdzony stan – osiąganie celów Programu
 Zdaniem NIK nie jest możliwe dokonanie oceny osiągnięcia przez poszczególne
służby przyjętych w ustawie modernizacyjnej celów, tj. zwiększenia
sprawności, skuteczności i efektywności działania formacji, ponieważ do oceny
efektów Programu przyjęto typowe mierniki produktu, obrazujące jedynie
ilościowy przyrost składników rzeczowych majątku bądź wzrost wynagrodzeń,
nie zaś stopień osiągnięcia przez poszczególne formacje założonych celów.
 Charakterystyczne jest w tej mierze wyjaśnienie Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Katowicach, który stwierdził: „Na poziomie KWP w Katowicach,
na koniec roku 2017, cele podstawowe Programu Modernizacji Policji
w zakresie środków transportu zostały osiągnięte, ponieważ wydatkowano
wszystkie przyznane środki na zakup nowych pojazdów”.

05 Stwierdzony stan – przygotowanie Programu modernizacji
 Ustawowym celem Programu modernizacji jest poprawa skuteczności
i sprawności działania formacji podległych MSWiA, stworzenie warunków
sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań przez modernizację infrastruktury,
sprzętu i wyposażenia, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń
funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników
cywilnych formacji.
 Program, w części rzeczowej został przygotowany w latach 2015–2016,
na podstawie analiz potrzeb sporządzonych przez poszczególne służby.
 W części dotyczącej wynagrodzeń, Program został przygotowany samodzielnie
przez MSWiA, które przyjęło, jako podstawę wzrostu uposażeń funkcjonariuszy
i wynagrodzeń pracowników, kwotę 250 zł na etat.

06 Stwierdzony stan – realizacja finansowa Programu
 Na lata 2017–2018*) na Program
przewidziano wydatki
w wysokości odpowiednio
1 389 611 tys. zł i 1 922 888 tys. zł,
a wykonano w wysokości
odpowiednio:
– 1 386 077 tys. zł (99,7%),
– 1 741 669 tys. zł (90,6%).
 Formacje podległe MSWiA
przeznaczyły na realizację Programu
modernizacji łącznie
3 127 746 tys. zł, z tego:
– 1 965 543 tys. zł (62,8%)
ze środków własnych,
– 1 162 203 tys. zł (37,2%)
z rezerw celowych i z cz. 29
budżetu państwa.
*) W celu porównania wydatków z ustawą modernizacyjną, kwoty wydatków za cały rok 2018
pozyskano , w ramach kontroli P/19/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.
zrealizowanej w 2019 r.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

07 Stwierdzony stan – realizacja finansowa Programu (cd.)
 W latach 2017– 2018
na poszczególne przedsięwzięcia
objęte Programem wydatkowano:
– na wzmocnienie uposażeń
funkcjonariuszy
– 1 029,8 mln zł (32,9%),
– na inwestycje budowlane
– 847,6 mln zł (27,1%),
– na sprzęt transportowy
– 500,7 mln zł (16%),
– na sprzęt informatyki i łączności
– 249,7 mln zł (8%),
– na zwiększenie wynagrodzeń
pracowników – 221,8 mln zł (7,8%),
– na wyposażenie funkcjonariuszy
– 175 mln zł (5,6%),
– na sprzęt uzbrojenia
– 103 mln zł (3,3%).

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

08 Stwierdzony stan – realizacja rzeczowa Programu
 Efekty rzeczowe we wszystkich
służbach łącznie, tylko w 2017 r.,
to:
– 121 obiektów nowo
wybudowanych,
– 132 obiekty wyremontowane
bądź zmodernizowane,
– ponad 1400 nowych
pojazdów,
– 40 nowych jednostek
pływających.

*) W I połowie 2018 r. zakończono procedury dotyczące zamówień publicznych,

ale ich realizacja siłą rzeczy przeniosła się na II połowę 2018 r. i nie została
objęta kontrolą.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

09

Stwierdzony stan – realizacja rzeczowa Programu (cd.)
 Efekty rzeczowe we wszystkich
służbach łącznie to również zakup:
– 395 paralizatorów,
– 350 karabinków,
– ponad 16 tysięcy szt.
strażackiego sprzętu
ratowniczego,
– ponad 9 tysięcy komputerów
przenośnych,
– ponad 4 tysiące policyjnych
terminali noszonych,
– ponad 700 radiotelefonów,
– ponad 10 tysięcy kamizelek
kuloodpornych,
– ponad 12 tysięcy kpl. ubrań
ochronnych bądź specjalnych.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Stwierdzony stan – podwyżki dla funkcjonariuszy

10 w okresie 2017–2018 (I połowa)
 Wypłacone w służbach podwyżki
spowodowały, że średnie uposażenie
funkcjonariuszy w okresie 2016 –2018 r.
(I połowa) wzrosło:
– od 8,4% w Straży Granicznej do 8,9%
w Policji,
– wyjątkowo w BOR/SOP – o 16,4%,
(dzięki dodatkowym środkom
finansowym).
 Jednak wartość względna uposażeń
funkcjonariuszy, wyrażona relacją
do średniego wynagrodzenia w GN,
spadła w tym okresie:
– od 2,5 punktu procentowego (pp.)
– w Policji do 3,1 pp – w Straży
Granicznej
– wyjątkowo w BOR/SOP uposażenie
wzrosło o 4,7 pp względem GN.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

11 Stwierdzony stan – realizacja podwyżek dla pracowników
 Średnie wynagrodzenie pracowników
cywilnych poszczególnych formacji
wzrosło:
– od 4,8 % – w Straży Granicznej
do 9,2% w Policji i BOR/SOP

 Jednak konkurencyjność
wynagrodzenia pracowników, czyli jego
wartość względna wyrażona relacją
do średniego wynagrodzenia w GN
spadła:
– od 1,4 pp w Policji do 4,3 pp
w Straży Granicznej.
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

12 Stwierdzony stan – niekorzystne zjawiska kadrowe
 Niekonkurencyjne płace, zdaniem
NIK, miały wpływ na odchodzenie
funkcjonariuszy ze służby.
 W okresie od 31 grudnia 2016 r.
do 30 czerwca 2018 r. stan
zatrudnienia we wszystkich
formacjach zmniejszył się łącznie
o ponad 3 tys. funkcjonariuszy
(2,1% stanu na koniec 2016 r.).

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

13 Stwierdzony stan – istota Programu modernizacji
 W ocenie NIK, wspieranie formacji podległych MSWiA poprzez
ustanawianie różnych programów, w tym programów modernizacji,
jest działaniem doraźnym i nie gwarantuje stałego unowocześniania
tych służb.
 Poprzez realizację Programu niwelowane są bowiem głównie braki
powstające w wyniku wyeksploatowania sprzętu będącego na stanie
poszczególnych formacji.

14 Ocena ogólna
W okresie objętym kontrolą, w latach 2017–2018 (I połowa),
środki finansowe przeznaczone na przedsięwzięcia objęte Programem
modernizacji, zostały wydatkowane w zasadzie prawidłowo,
w kwotach wynikających z ustawy modernizacyjnej.
Pozwoliło to zrealizować lub rozpocząć realizację zaplanowanych
inwestycji budowlanych, dostaw sprzętu transportowego, sprzętu
informatycznego oraz wyposażenia funkcjonariuszy.
Ze środków Programu modernizacji wypłacono również założone
podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy i wynagrodzeń
dla pracowników cywilnych.
Jednak przygotowanie i realizacja Programu nie była pozbawiona
nieprawidłowości i wymaga działań naprawczych.

15 Ocena ogólna (cd.)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na etapie prac
związanych z tworzeniem projektu ustawy modernizacyjnej
nie wyegzekwował od komendantów formacji mierników, które
umożliwiłyby kierownictwu MSWiA dokonanie oceny wpływu
dokonanych wydatków na poprawę bezpieczeństwa publicznego
i ochronę obywateli oraz poprawę konkurencyjności wynagrodzeń
funkcjonariuszy i pracowników na rynku pracy.
Do uzasadnienia projektu ustawy włączono jedynie zaproponowane
przez komendantów formacji typowe mierniki produktu, odnoszące
się wyłącznie do ilościowego przyrostu składników rzeczowych
majątku, np. liczby metrów kwadratowych planowanych do
wybudowania bądź wyremontowania powierzchni biurowych bądź
liczbę planowanych do zakupu pojazdów itp.

16 Wnioski
Do Prezesa Rady Ministrów
 Rozważenie zmiany sposobu finansowania służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa.
W opinii NIK zasadne jest ustanowienie stabilnego systemu
finansowania służb, uwzględniającego z jednej strony możliwości
finansowe budżetu państwa, a z drugiej – potrzeby obywateli
w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.
Mogłoby to być np. powiązanie nakładów na służby odpowiedzialne
za bezpieczeństwo wewnętrzne z Produktem Krajowym Brutto,
analogicznie jak zostało skonstruowane finansowanie Sił Zbrojnych.

17 Wnioski
Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 Możliwie szybkie podjęcie, w porozumieniu z komendantami
podległych sobie formacji, realnych, systemowych i skutecznych
działań w celu poprawy sytuacji kadrowej podległych mu formacji,
zarówno w odniesieniu do funkcjonariuszy, jak i pracowników
cywilnych.
 Pilne wprowadzanie mierników (progów satysfakcji) realizacji
poszczególnych przedsięwzięć Programu na lata 2019–2020.
Mierniki te powinny pozwolić na ocenę wpływu modernizacji
na bezpieczeństwo obywateli oraz ocenę stopnia realizacji
Programu modernizacji.

18 Działania po kontroli
 Finansowe rezultaty kontroli
– Finansowy rezultat kontroli stanowi kwota wydatkowana w Straży
Granicznej z naruszeniem prawa i zasad należytego zarządzania finansami
w wysokości 643 tys. zł.
– Komendanci 4 oddziałów SG, w tym objętego naszą kontrolą Morskiego
Oddziału SG, dokonali zakupu pierwszego wyposażenia dla nieistniejących
obiektów – inwestycji, których realizacja nie została rozpoczęta,
co naruszało zasady określone w Prawie budowlanym i rozporządzeniu
Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania inwestycji
z budżetu państwa.
 Wnioski pokontrolne
Wszyscy adresaci wniosków pokontrolnych, w tym Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji, poinformowali o zrealizowaniu bądź wdrożeniu
do realizacji wniosków o charakterze systemowym.

Zdjęcie ze slajdu tytułowego
w wersji czarno-białej
Źródło: Materiały kontrolne NIK – Komenda Główna Policji.
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