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wyk az stosowanych sk rótów i  pojęć

ABW agencja bezpieczeństwa wewnętrznego

DABW Delegatura agencji bezpieczeństwa wewnętrznego

CBA centralne biuro antykorupcyjne

KGP komenda Główna policji

KSP komenda stołeczna policji

KWP komenda wojewódzka policji

KG SG komenda Główna straży Granicznej

PO SG podlaski oddział straży Granicznej

MO SG Morski oddział straży Granicznej

NO SG Nadwiślański oddział straży Granicznej

SO SG sudecki oddział straży Granicznej

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie kontroli (Dz. u. z 2012 r., 
poz. 82 ze zm.)

ustawa o Policji ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz. u. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.)

ustawa o SG ustawa z dnia 12 października 1990 r. o straży Granicznej (Dz. u. z 2011 r. 
Nr 116, poz. 675 ze zm.)

ustawa o ABW ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o agencji bezpieczeństwa wewnętrznego 
oraz agencji wywiadu (Dz. u. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.)

ustawa o CBA ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o centralnym biurze antykorupcyjnym 
(Dz. u. z 2012 r., poz. 621)

ustawa o ochronie 
danych osobowych 

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. u. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

ustawa o ochronie 
informacji 
niejawnych 

ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. u. Nr 182, poz. 1228)
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1 z a Ł o ż e N I a  k o N t r o l I

kontrola planowa nr p/12/093 – Nabór, postępowanie kwalifikacyjne i szkolenie nowo przyjętych 
funkcjonariuszy abw, cba, policji i straży Granicznej została przeprowadzona z inicjatywy 
Najwyższej Izby kontroli. została ona poprzedzona kontrolą rozpoznawczą nr  r/11/005, 
przeprowadzoną w agencji bezpieczeństwa wewnętrznego. 

  cel główny kontroli

celem kontroli była ocena procesu naboru i postępowania kwalifikacyjnego kandydatów oraz 
przygotowania nowo przyjętych funkcjonariuszy do służby stałej. 

  cele cząstkowe

1. ocena organizacji i realizacji naboru oraz postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby, 
w aspekcie potrzeb służb i formacji, w szczególności pozyskania najlepszych kandydatów. 

2.  ocena organizacji i przebiegu służby przygotowawczej, pod kątem optymalnego przygotowania 
nowo przyjętych funkcjonariuszy do służby stałej.

3. ocena bazy i systemu szkolenia nowo przyjętych funkcjonariuszy, w kontekście zapewnienia 
właściwego ich przygotowania do wykonywania zadań.

ponadto istotnym celem kontroli było zbadanie, czy w trakcie prowadzonego postępowania 
kwalifikacyjnego właściwie chronione są prawa i wolności obywateli.

  podstawa prawna, kryteria

kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie kontroli1, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 5 ust. 1 ustawy, tj. legalności, gospodarności, 
celowości i rzetelności. kontrola została przeprowadzona wg procedury kontrolnej wprowadzonej 
ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie kontroli2.

  zakres przedmiotowy kontroli

kontrolą objęto proces naboru do służby i postępowanie kwalifikacyjne kandydatów oraz 
przygotowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy do realizacji ustawowych zadań, w tym służbę 
przygotowawczą, adaptację zawodową i szkolenie.

w niniejszej Informacji wykorzystano wyniki kontroli przeprowadzonych przez Departament 
porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego NIk: kontroli rozpoznawczej w agencji bezpieczeństwa 
wewnętrznego, której przedmiotem był nabór kandydatów do służby w abw przeprowadzony 
w 2008 r. i służba przygotowawcza nowo przyjętych funkcjonariuszy w latach 2009–2011 oraz 
kontroli planowej nr p/12/1853, przeprowadzonej m.in. w komendzie Głównej policji i komendzie 
Głównej straży Granicznej.

  zakres podmiotowy kontroli

kontrolą objęto wybrane jednostki agencji bezpieczeństwa wewnętrznego (centralę w warszawie 
i 4 delegatury abw), centralne biuro antykorupcyjne (centralę w warszawie), jednostki policji 

1  stan prawny na dzień otwarcia kontroli, tj. 4 czerwca 2012 r.

2  Dz. u. Nr 227, poz. 1482 ze zm.

3  kontrola p/12/185 – funkcjonowanie szkół i ośrodków szkoleniowych w policji, państwowej straży pożarnej i straży 
Granicznej, koordynowana przez Delegaturę NIk we wrocławiu, przeprowadzona w okresie maj – grudzień 2012 r.
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(komendę Główną policji, 3 komendy wojewódzkie i komendę stołeczną policji) oraz jednostki 
straży Granicznej (komendę Główną i 4 oddziały straży Granicznej). 

szczegółowy wykaz jednostek objętych kontrolą i  ich kierowników (szefów, dyrektorów, 
komendantów) przedstawiono w załączniku nr 5.1. na str. 52 Informacji.

  okres objęty kontrolą

kontrolą planową objęto okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. uwzględniono w niej 
ponadto działania i zdarzenia zaistniałe przed i po podanym okresie, mające bezpośredni związek 
z zagadnieniami będącymi przedmiotem kontroli. 

zdjęcie nr 1 
wyższa szkoła policji w szczytnie – jeden z budynków wykładowych

Źródło: materiały kontrolne NIK
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 2.1  ogólna ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości4, 
działalność kontrolowanych służb i  formacji w  zakresie naboru i  postępowania 
kwalifikacyjnego kandydatów oraz służby przygotowawczej, w tym szkolenia, nowo 
przyjętych funkcjonariuszy.

W ocenie NIK, system naboru do służby i postępowania kwalifikacyjnego kandydatów oraz 
służby przygotowawczej nowo przyjętych funkcjonariuszy, zapewniał prawidłową realizację 
zadań nałożonych przepisami prawa. Wprowadzone zasady i procedury umożliwiały 
efektywne pozyskiwanie najlepszych kandydatów, którzy po właściwym przeszkoleniu 
i adaptacji zawodowej w ramach służby przygotowawczej, rozpoczynali realizację zadań 
służbowych w ramach służby stałej. 

Stwierdzone nieprawidłowości wiązały się m.in. z: nieprzestrzeganiem obowiązujących 
przepisów, zasad i procedur; długotrwałością postępowania kwalifikacyjnego; nieefektywną 
organizacją szkoleń, nierzetelnym dokumentowaniem przebiegu procesu rekrutacji 
i szkolenia.

Obowiązujące obecnie rozwiązania prawne, w ocenie niektórych kontrolowanych służb, nie 
umożliwiały rzetelnej weryfikacji kandydatów i wyłonienia najlepszych z nich, co w efekcie 
prowadziło do rozszerzania zakresu prowadzonych postępowań. Działania takie stanowiły 
jednakże ingerencję w  sferę praw i  wolności obywatelskich, która nie znajdowała 
uzasadnienia w obowiązujących przepisach. 

Ponadto NIK zwróciła uwagę na zróżnicowanie wymogów ustawowych dla kandydatów 
ubiegających się o przyjęcie do służby, które w ocenie NIK, biorąc pod uwagę zbliżoną 
specyfikę prowadzonych działań, nie znajdują uzasadnienia. 

  agencja bezpieczeństwa wewnętrznego

NIk ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność szefa agencji 
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz podległych mu dyrektorów delegatur w zakresie objętym 
kontrolą. 
Nieprawidłowości dotyczyły: przeprowadzania, wbrew obowiązującym przepisom, badań 
poligraficznych w  stosunku do  wszystkich kandydatów; długotrwałości postępowań 
kwalifikacyjnych; sporządzania końcowych ocen predyspozycji przed zakończeniem postępowania 
lub ich niezatwierdzania przez kierowników jednostek organizacyjnych abw prowadzących 
postępowanie; opóźnień w składaniu ślubowania przez nowo przyjętych funkcjonariuszy. 
stwierdzono również opóźnienia w kierowaniu nowo przyjętych funkcjonariuszy na szkolenie 
podoficerskie oraz opóźnienia w sporządzaniu wymaganych opinii służbowych. 
 [szerzej o wynikach kontroli abw na str. 13, 32 i 36 Informacji]

  centralne biuro antykorupcyjne

NIk ocenia negatywnie działalność szefa centralnego biura antykorupcyjnego w objętym kontrolą 
zakresie. 
Nieprawidłowości dotyczyły: przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych niezgodnie z ustawą 
o cba i rozporządzeniami wykonawczymi regulującymi nabór i postępowanie kwalifikacyjne 

4  standardy kontroli NIk przewidują trzystopniową skalę ocen kontrolowanej działalności: ocena pozytywna, ocena 
pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości i ocena negatywna.
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kandydatów, w tym ocenę ich zdolności do służby w cba; prowadzenia, wbrew obowiązującym 
przepisom, badań poligraficznych w stosunku do wszystkich kandydatów objętych pełną procedurą 
postępowania kwalifikacyjnego; braków w dokumentacji, w tym potwierdzenia złożenia przysięgi 
przez nowo przyjętych funkcjonariuszy; niesporządzania lub nieterminowego sporządzania opinii 
służbowych; nierzetelnego planowania i nieefektywnej realizacji szkoleń.
jednocześnie NIk ocenia pozytywnie natychmiastowe podjęcie przez szefa cba, jeszcze w trakcie 
kontroli, kompleksowych działań, których pełne wdrożenie powinno pozwolić, w ocenie NIk, 
na wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.
 [szerzej o wynikach kontroli cba na str. 16, 33 i 38 Informacji]

  policja

NIk ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność komendanta 
Głównego policji oraz podległych mu komendantów wojewódzkich w objętym kontrolą zakresie. 
stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły: naruszenia zasady celowości określonej 
w art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, poprzez zbyt długie przechowywanie 
informacji o kandydatach; długotrwałości postępowań kwalifikacyjnych; niewłaściwego 
dokumentowania postępowań kwalifikacyjnych; braku konsekwencji w określeniu wymagań 
w zakresie sprawności fizycznej kandydatów do służby i funkcjonariuszy; bazy szkoleniowej, której 
stan uniemożliwiał zabezpieczenie w całości potrzeb szkoleniowych; nieefektywnej realizacji 
szkoleń doskonalących i specjalistycznych.

NIk zwraca ponadto uwagę na brak zrównoważenia, przez prowadzony nabór, rosnącej 
systematycznie liczby wakatów w policji, wynikającej z odejścia funkcjonariuszy ze służby. w okresie 
objętym kontrolą liczba wakatów wzrosła z 4.537 do 6.580, tj. o 45%.
 [szerzej o wynikach kontroli policji na str. 18, 33 i 39 Informacji]

  straż Graniczna

Najwyższa Izba kontroli ocenia pozytywnie działalność komendanta Głównego straży Granicznej 
oraz podległych mu komendantów oddziałów w objętym kontrolą zakresie. 
stwierdzone w toku kontroli uchybienia dotyczyły zestawu ćwiczeń wchodzących w skład 
testu sprawności fizycznej, niewłaściwego informowania o rozpoczęciu naboru i niejednolitego 
stosowania obowiązujących przepisów w sprawie opiniowania. uwagi NIk dotyczyły także 
długotrwałości postępowań kwalifikacyjnych. wydając ocenę pozytywną, NIk wzięła pod 
uwagę podjęcie przez komendanta Głównego sG działań naprawczych w celu wyeliminowania 
stwierdzonych uchybień, jeszcze w czasie trwania kontroli.
 [szerzej o wynikach kontroli straży Granicznej na str. 27, 34 i 42 Informacji]

[więcej informacji o wynikach kontroli w rozdziale 3 na str. 12–48  
oraz na http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik]

 2.2  przestrzeganie praw i wolności obywatelskich w toku naboru 
i postępowania kwalifikacyjnego 

w wyniku kontroli stwierdzono przypadki poddawania kandydatów czynnościom, sprawdzeniom 
i badaniom bądź obligowania ich do sporządzania (podpisywania) dokumentów, na podstawie 
przepisów innych niż ustawy i rozporządzenia, warunkując tym możliwość kontynuowania 
postępowania. 
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NIk zwraca uwagę, że zgodnie z art. 31 ust. 3 konstytucji rzeczypospolitej polskiej5, ograniczenia 
w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie 
i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 
osób. ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. w ocenie NIk kształtowanie obowiązków 
obywateli w relacjach z organami państwa powinno odbywać się na podstawie przepisów prawa 
powszechnie obowiązujących, którymi, zgodnie z art. 87 ust. 1 konstytucji rzeczypospolitej polskiej, są: 
konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

agencja bezpieczeństwa wewnętrznego
wszyscy kandydaci objęci pełną procedurą postępowania kwalifikacyjnego poddawani byli badaniu 
poligraficznemu, pomimo że art. 46 ust. 2 ustawy o abw dopuszcza przeprowadzenie takiego badania 
tylko w stosunku do kandydatów do służby, ubiegających się o stanowiska wymagające szczególnych 
umiejętności lub predyspozycji. wobec nieokreślenia przez szefa abw stanowisk wymagających 
szczególnych umiejętności i predyspozycji, co stanowiłoby przesłankę poddania badaniom 
poligraficznym kandydatów ubiegających się o przyjęcie na te stanowiska, w obecnym stanie prawnym 
prowadzenie takich badań w stosunku do wszystkich kandydatów nie znajduje podstawy prawnej.
w okresie od maja 2008 r. kandydatów do agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, oprócz 
procedur wynikających z rozporządzeń prezesa rady Ministrów, obowiązywały dodatkowe 
badania i czynności, wprowadzone wytycznymi Dyrektora biura kadr abw. obejmowały one m.in. 
kwestie związane ze wstępną selekcją kandydatów, żądanie składania dodatkowych oświadczeń 
nieprzewidzianych przez obowiązujące przepisy, a przede wszystkim zaś wytyczne te wprowadzały 
dodatkowe wymogi dla kandydatów. 
 [szerzej w rozdziale 3.2.4.1. na str. 44–47 Informacji]

centralne biuro antykorupcyjne

wszyscy kandydaci objęci pełną procedurą postępowania kwalifikacyjnego poddawani byli badaniu 
poligraficznemu, pomimo że art. 50 ust. 2 ustawy o cba dopuszcza przeprowadzenie takiego badania 
tylko w stosunku do kandydatów do służby, ubiegających się o stanowiska wymagające szczególnych 
umiejętności lub predyspozycji. wobec nieokreślenia przez szefa cba stanowisk wymagających 
szczególnych umiejętności i predyspozycji, co stanowiłoby przesłankę poddania badaniom 
poligraficznym kandydatów ubiegających się o przyjęcie na te stanowiska, w obecnym stanie prawnym 
prowadzenie takich badań w stosunku do wszystkich kandydatów nie znajduje podstawy prawnej.
 [szerzej w rozdziale 3.2.4.2. na str. 47 Informacji]

Najwyższa Izba Kontroli, nie kwestionując celowości stosowania przedstawionych wyżej 
rozwiązań, w szczególności mających na celu rzetelną weryfikację kandydatów, stoi 
na stanowisku, że objęte kontrolą służby odpowiadające za bezpieczeństwo wewnętrzne 
państwa, są szczególnie zobowiązane do działania zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 7 
Konstytucji RP, tj. działania organów władzy publicznej wyłącznie na podstawie i w granicach 
prawa. Dlatego też wszelkie rozwiązania ograniczające prawa i wolności obywatelskie w tym 
zakresie powinny być, zgodnie z art. 31 ust. 3 i art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, wprowadzane w drodze aktów powszechnie obowiązujących, a możliwość 
stosowania tych rozwiązań ściśle ograniczona do wypadków wskazanych w tych przepisach.

5  ustawa konstytucja rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. u. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
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policja
w styczniu 2012 r.6, w bazie danych centralnego rejestru Doboru kandydatów, znajdowały się dane 
osobowe 11.186 osób przyjętych do służby w policji w latach 2009 i 2010, tj. od 3 lat do półtora roku 
wcześniej. powyższe stanowiło naruszenie art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych 
w odniesieniu do osób, które przestały być kandydatami do służby w policji.
Do 14 kwietnia 2012 r. kandydatów do służby w policji, a więc osób niebędących funkcjonariuszami 
policji, obowiązywały wymagania w zakresie sprawności fizycznej określone przez komendanta 
Głównego policji w decyzji w sprawie testów sprawności fizycznej z października 2007 r. Dopiero z dniem 
21 kwietnia 2012 r., zgodnie z prawem, tj. na podstawie upoważnienia zawartego w art. 25 ust. 7 ustawy 
o policji, wymagania wobec kandydatów do służby w policji, w tym w zakresie sprawności fizycznej, 
określił Minister spraw wewnętrznych w rozporządzeniu w sprawie postępowania kwalifikacyjnego. 
 [szerzej w rozdziale 3.2.4.3. na str. 48 Informacji]

straż Graniczna
kandydaci do służby w straży Granicznej w nie byli informowani o przyczynach negatywnego 
zakończenia postępowania w przedmiocie przyjęcia do służby, pomimo, że § 22 rozporządzenia 
w sprawie naboru do sG stanowi, że kandydata zawiadamia się pisemnie o zakończeniu 
postępowania i o jego wyniku. przepis ten stosuje się odpowiednio także w przypadku odmowy 
poddania kandydata postępowaniu oraz odstąpienia od prowadzenia postępowania. w praktyce 
stosowano wprost przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym przyczynę odmowy 
poddania kandydata postępowaniu albo odstąpienia od jego prowadzenia dokumentowano 
wyłącznie w formie wewnętrznej notatki służbowej.
w ocenie NIk, takie działanie nie tylko zmniejsza transparentność postępowania, ale również 
pozbawia kandydatów możliwości podniesienia okoliczności, które mogłyby spowodować 
zmianę decyzji lub umożliwić skuteczne staranie się o przyjęcie do służby w przyszłości. zasadą 
powinno być informowanie kandydatów o przyczynach negatywnego zakończenia postępowania 
kwalifikacyjnego. zasada ta może wprawdzie doznawać ograniczeń, np. ze względu na konieczność 
ochrony tajemnicy państwowej lub osobowych źródeł informacji, jednakże powinno to następować 
w drodze wyjątku, w ściśle określonych przypadkach.
 [szerzej w rozdziale 3.2.1.4. na str. 27 Informacji]

NIk zwróciła ponadto uwagę na zróżnicowanie wymogów ustawowych dla kandydatów 
ubiegających się o przyjęcie do służby, które w ocenie NIk, biorąc pod uwagę zbliżoną specyfikę 
prowadzonych działań, nie znajduje uzasadnienia. przykładowo ustawy o policji i straży Granicznej 
wykluczają kandydatów skazanych za przestępstwo (również popełnione z winy nieumyślnej), 
podczas gdy ustawa o cba wyłącza jedynie kandydatów skazanych za popełnienie przestępstwa 
z winy umyślnej, a ustawa o abw w ogóle takiego wymogu nie przewiduje. z kolei ustawa o cba 
wprowadza dla kandydatów wymóg braku pracy, służby i współpracy z organami bezpieczeństwa, 
wskazanymi w art. 5 ustawy o IpN, podczas gdy inne ustawy nie przewidują takich ograniczeń.
 [więcej w rozdziale 3.1 na str. 12 i w załączniku nr 5.4.1 na str. 59 Informacji]

 2.3  Dobre praktyki 

Najwyższa Izba kontroli, mając na celu propagowanie dobrych praktyk, zwróciła uwagę na niżej 
przedstawione rozwiązania, których zastosowanie w innych służbach może przyczynić się 
do usprawnienia procedury naboru funkcjonariuszy oraz uczynić ją bardziej przyjazną kandydatom.

6  analizie poddano plik utworzony 30 stycznia 2012 r.
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Interaktywny formularz zgłoszeniowy – abw
od listopada 2009 r. abw umożliwia kandydatom składanie wstępnych ofert za pomocą Internetu. 
Na stronie internetowej abw [https://form.abw.gov.pl], poza zapoznaniem się z obowiązującą 
procedurą naboru do służby w abw, osoby zainteresowane służbą lub pracą w abw mogą wypełnić 
interaktywny formularz zgłoszeniowy, wymagający przedstawienia oferty kandydata, w tym danych 
osobowych, wykształcenia, doświadczenia zawodowego. są również uprzedzane o konieczności 
rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia wszystkich pól. agencja rezerwuje sobie prawo 
odpowiedzi tylko na wybrane oferty. zgłoszenie oferty za pomocą Internetu przyspiesza rekrutację 
kandydata i redukuje zbędne koszty ubiegania się o przyjęcie do służby w abw, zwłaszcza 
w przypadku kandydatów z odległych miejsc zamieszkania. kandydaci oczywiście mają również 
prawo do złożenia podania w tradycyjny sposób, tj. osobiście bądź za pośrednictwem poczty.

próbne testy sprawności fizycznej – straż Graniczna
kandydaci spełniający wymagania, określone w rozporządzeniu w sprawie postępowania 
kwalifikacyjnego do sG, mogą wziąć udział w nieobowiązkowym próbnym teście sprawności fizycznej. 
próbny test sprawności fizycznej przeprowadza się co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia 
drugiego etapu postępowania. pozwala to kandydatom na zapoznanie się z warunkami i rzeczywistym 
poziomem trudności testu sprawności fizycznej, a tym samym lepsze przygotowanie się do niego. 

powtarzanie testów sprawności fizycznej oraz wywiadu zorganizowanego – policja
kandydat do służby w policji, który uzyskał negatywny wynik z testu sprawności fizycznej albo 
wywiadu zorganizowanego albo z obu tych etapów łącznie, może ponownie przystąpić do danego 
sprawdzianu, jeżeli w terminie od 30 do 60 dni od dnia, w którym uzyskał ten wynik, złoży 
oświadczenie, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby w policji. zaliczenie wskazanych 
etapów postępowania w szczególnym stopniu zależy od dobrej kondycji psychofizycznej kandydata 
w określonym dniu. Możliwość ich powtórzenia jest nie tylko korzystna dla kandydatów, ale 
także dla policji, gdyż w innym wypadku osoba ta musiałaby przechodzić przez wszystkie etapy 
postępowania kwalifikacyjnego.

 2.4  uwagi końcowe i wnioski

Najwyższa Izba kontroli stwierdziła w całym obszarze objętym kontrolą zarówno działania 
niezgodne z przepisami prawa jak również nakładanie dodatkowych obowiązków na obywateli – 
kandydatów do służby. 

W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli wnosi do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie 
działań celem:

 − ujednolicenia wymogów ustawowych dla kandydatów w poszczególnych służbach, o ile 
istniejące różnice nie są uzasadnione specyfiką zadań realizowanych przez konkretną służbę,

−− −dokonania analizy obowiązujących przepisów oraz dotychczasowej praktyki w zakresie 
naboru kandydatów do abw i cba, w celu wypracowania rozwiązań umożliwiających rzetelną 
weryfikację wszystkich kandydatów,

 − skrócenia czasu trwania postępowań kwalifikacyjnych oraz ograniczenia ich uciążliwości dla 
kandydatów,

 − wzmocnienia nadzoru nad realizacją przez abw i cba zadań w zakresie naboru kandydatów 
do służby.



w a ż N I e j s z e  w y N I k I  k o N t r o l I3
 

12

 3.1  charakterystyka obszaru objętego kontrolą

o przyjęcie do służby mogą ubiegać się kandydaci spełniający warunki określone w odpowiednich 
ustawach, a ich przyjęcie do służb jest poprzedzone stosownym postępowaniem kwalifikacyjnym. 
warunki ubiegania się o przyjęcie do służby zostały określone odpowiednio: w art. 44 ustawy 
o abw, w art. 48 ustawy o cba, w art. 25 ust. 1 ustawy o policji i w art. 31 ust. 1 ustawy o sG. 
Natomiast zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do tych służb regulują 
odpowiednio: art. 46 ustawy o abw, art. 50 ustawy o cba, art. 25 ust. 2 ustawy o policji i art. 31 
ust. 1a – 1d ustawy o sG oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

tabela nr 1 
zestawienie porównawcze ustawowych wymagań wobec kandydatów do służb78910

Lp.
 

Wymagania ustawowe dla kandydatów  Policja SG ABW CBA

zagadnienie określenie kryteria dodatkowe
przepisy odpowiednich ustaw

art. 25 
ust. 1 

art. 31 
ust. 1 art. 44 art. 48

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

obywatelstwo  obywatelstwo polskie 
 X    

2. wyłącznie  X X X

3. prawa pełnia praw 
publicznych  X X X X

4.

postawa 

nieposzlakowana opinia  X X   
5.

nieskazitelna postawa 
moralna   X X

6. obywatelska   X X
7. patriotyczna   X X
8.

karalność  brak skazania 
za przestępstwo

 X X

brak 
wymogu

 

9.
przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia 

publicznego
  X

10. skarbowe X7 X X

11. informacje 
niejawne

rękojmia zachowania tajemnicy, stosownie 
do postanowień ustawy o ochronie informacji 

niejawnych
X X X X

12.

wykształcenie

wyższe brak 
wymogu

brak 
wymogu

brak 
wymogu

brak 
wymogu

13. co najmniej średnie X X X X

14. podstawowe X8  nie dotyczy  nie 
dotyczy

 nie 
dotyczy

15.
zdolność 
do służby 

zdolność do służby 
fizyczna X X X X

16. psychiczna X X X X

17. zdolność do podporządkowania się szczególnej 
dyscyplinie służbowej X X X brak 

wymogu
18.

kwalifikacje kwalifikacje zawodowe
„określone” nie 

uregulowane
nie 

uregulowane
X

19. „wymagane” X

20.
inne

uregulowany stosunek do służby wojskowej9 X brak 
wymogu

brak 
wymogu

brak 
wymogu

21.
brak pracy, służby i współpracy z organami 

bezpieczeństwa10 
brak 

wymogu
brak 

wymogu
brak 

wymogu X

7  od 14 października 2011 r.

8  zgodnie z art. 28a ust. 2 ustawy o policji, osoba nieposiadająca średniego wykształcenia może być mianowana na stanowisko 
podstawowe w oddziale prewencji, o którym mowa w art. 28a ust. 1, jeżeli postępowanie kwalifikacyjne wykaże posiadanie 
przez tę osobę szczególnych predyspozycji do służby w policji.

9  zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o policji, mianowanie na policjanta może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej 
albo po przeniesieniu do rezerwy (art. 28 ust. 3). 

10  wskazanymi w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie pamięci Narodowej – komisji Ścigania zbrodni przeciwko 
Narodowi polskiemu (Dz. u. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.), zwana tutaj „ustawą o IpN”.
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weryfikacja spełnienia warunków ustawowych, a także ocena przydatności kandydata do służby 
odbywa się w trakcie postępowania kwalifikacyjnego. we wszystkich służbach postępowanie 
kwalifikacyjne obejmuje ponadto sprawdzenie wiedzy kandydata, jego sprawności fizycznej 
(z wyjątkiem cba), a także cech psychofizycznych. w przypadku przyjęcia kandydata jest 
on kierowany do służby przygotowawczej, której celem jest zaznajomienie funkcjonariusza 
ze specyfiką służby, teoretyczne i praktyczne przygotowanie go do właściwej realizacji zadań, 
a także dalsza weryfikacja jego przydatności dla danej formacji. służba ta zazwyczaj trwa 3 lata. 
służbę przygotowawczą kończy decyzja o przyjęciu funkcjonariusza do służby stałej.

tabela nr 2 
stan zatrudnienia i wynagrodzeń funkcjonariuszy kontrolowanych formacji w latach 2010–2012 *)

W
ys
zc
ze
g
ó
ln
ie
n
ie
 

fo
rm
ac
ji
 

Przeciętne zatrudnienie 
wg RB-70  zmiana  Wynagrodzenia wg RB-70  zmiana 

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto  
na 1 pełnozatrudnionego 

Zmiana 

2010 2011 2012 3:2 4:3 2010 2011 2012 8:7 9:8 2010 2011 2012 13:12 14:13

osób  %  tys. zł % zł %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ABW 4 705 4 746 4 530 0.9 -4.6 330 608 330 515 320 593 0.0 -3.0 5 855.61 5 803.40 5 897.59 -0.9 1.6

CBA 813 778 774 -4.3 -0.5 63 406 62 298 63 832 -1.7 2.5 6 499.17 6 672.92 6 872.47 2.7 3.0

KGP 3 236 3 041 2 968 -6.0 -2.4 231 487 223 761 222 381 -3.3 -0.6 5 961.24 6 131.78 6 243.85 2.9 1.8

Jedn. Policji 638 591 599 -7.4 1.4 40 001 37 577 39 371 -6.1 4.8 5 224.79 5 298.51 5 477.32 1.4 3.4

KWP 19 971 19 764 19 576 -1.0 -1.0 1 062 083 1 052 835 1 077 086 -0.9 2.3 4 431.77 4 439.20 4 585.06 0.2 3.3

KPP / KMP 72 711 71 833 72 226 -1.2 0.5 3 531 483 3 528 030 3 642 769 -0.1 3.3 4 047.40 4 092.86 4 202.98 1.1 2.7

Policja
 średnio 96 556 95 229 95 369 -1.4 0.1 4 865 054 4 842 203 4 981 607 -0.5 2.9 4 198.82 4 237.33 4 352.92 0.9 2.7

Straż
Graniczna 15 699 15 106 14 728 -3.8 -2.5 808 447 785 644 788 331 -2.8 0.3 4 291.39 4 334.06 4 460.50 1.0 2.9

Ogółem 111 773 115 859 115 401 -1.6 -0.4 6 067 515 6 020 661 6 154 362 -0.8 2.2 4 293.23 4 330.45 4 444.19 0.9 2.6

uwagi:
* Dane własne NIk pozyskane w ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2011 r. i w 2012 r.

[uwarunkowania prawne, organizacyjne i ekonomiczne  
przedstawiono w załączniku nr 5.4. na str. 59 – 70 Informacji]

 3.2  Istotne ustalenia kontroli

3.2.1.  Nabór i postępowanie kwalifikacyjne kandydatów do służby w formacjach objętych kontrolą

3.2.1.1.  agencja bezpieczeństwa wewnętrznego
w okresie po 1 stycznia 2010 r. w centrali abw i 4 delegaturach abw objętych kontrolą wszczęto 
1.021 postępowań kwalifikacyjnych, przy czym w okresie do 30 czerwca 2012 r. 102 kandydatów 
(10%) zrezygnowało z ubiegania się o przyjęcie do abw; wobec 555 kandydatów (54%) przerwano 
postępowanie wobec niespełniania wymagań; 32 kandydatów (3%) przeszło postępowanie, 
ale – wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. nie przyjęto ich do służby11; wobec 212 osób 
postępowania trwały (21%). Do służby w abw przyjęto 120 osób (12%).

11  część z tych osób oczekiwała na przyjęcie nawet kilka miesięcy. części z nich odmówiono przyjęcia do służby. Dotyczyło 
to  przypadków, takich jak stwierdzony w  Dabw w  radomiu, gdzie po  przeprowadzeniu pełnego postępowania 
kwalifikacyjnego, Dyrektor Delegatury zwrócił się do szefa abw o przyjęcie kandydata do służby, ale wniosek ten 
zaopiniował negatywnie Dyrektor biura kadr abw stwierdzając u kandydata „brak kierunkowego doświadczenia zawodowego 
oraz słabe kwalifikacje”. w Dabw w białymstoku do czasu zakończenia kontroli szef abw nie podjął decyzji w sprawie 
przyjęcia do służby 2 kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne.
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zdjęcie nr 2 
centralny ośrodek szkolenia abw w emowie – budynek sztabowy

Źródło: materiały kontrolne NIK

po zbadaniu 702 postępowań kwalifikacyjnych, których dane pozyskano z bazy kandydatów 
do służby i pracy kaNDyDat, przeprowadzonych w centrali abw w ww. okresie stwierdzono, 
że trwały one od 19 do 530 dni, średnio 214 dni12. w delegaturach abw kontrolą objęto 
119 postępowań kwalifikacyjnych. w ich wyniku rozpatrzono pozytywnie i przyjęto do służby 
13 osób (11%), rozpatrzono pozytywnie, ale nie przyjęto do służby – 3 osoby (3%), odstąpiono 
od postępowania wobec 44 osób (37%), zrezygnowało z ubiegania się o przyjęcie – 17 osób 
(14%), w trakcie postępowania, w dniu zakończenia kontroli, było 41 osób (34%). objęte kontrolą 
postępowania kwalifikacyjne trwały: od 255 do 505 dni – w Dabw w białymstoku, od 240 do 459 dni 
– w Dabw w radomiu; średnio 270 dni – w Dabw w Gdańsku i od 30 do 477 dni – w Dabw 
we wrocławiu. przyczynami najdłużej trwających postępowań kwalifikacyjnych były m.in.: brak 
dyspozycyjności kandydatów czynnych zawodowo, ograniczone środki finansowe na badania przez 
komisje lekarskie oraz zmiany organizacyjne.
w wystąpieniu pokontrolnym, Najwyższa Izba kontroli zwróciła uwagę szefa abw na długotrwałość 
postępowań kwalifikacyjnych i jej przyczyny, leżące również po stronie agencji. w opinii NIk 
za sprawnym i na ile to możliwe, krótkim terminem przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej 
przemawia z jednej strony interes agencji, której powinno zależeć na jak najszybszym obsadzeniu 
wakujących stanowisk, z drugiej zaś uwzględnienie interesu samego kandydata do służby, który 
powinien uzyskać stosowną decyzję kończącą procedurę kwalifikacyjną w racjonalnym terminie. 
we wszystkich jednostkach abw badania i czynności przewidziane procedurą postępowania 
kwalifikacyjnego, określoną rozporządzeniem w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do abw13, 

12  spośród 106 kandydatów przyjętych do służby w centrali abw, w przypadku 9 osób (8%) od 1 do 100 dni, 45 osób od 101 
do 200 dni (42%), 33 osób od 201 do 300 dni (32%), w przypadku 19 osób ponad 300 dni (18%). Najkrótsze postępowanie 
trwało 19 dni, a najdłuższe 530 dni. 

13  rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz 
szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w agencji 
bezpieczeństwa wewnętrznego (Dz. u. Nr 207, poz. 1756 ze zm.). 
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poprzedzano badaniami i czynnościami określonymi przez Dyrektora biura kadr abw14. stwierdzono 
ponadto, że badaniom poligraficznym poddawano wszystkich kandydatów, oraz że w okresie 
od 2 marca do 9 grudnia 2011 r. kandydaci do służby w abw zdawali egzamin sprawności fizycznej 
wprowadzony przez szefa abw bez stosownego upoważnienia15. 
powyższe działania stanowiły naruszenia art. 46 ust. 2 ustawy o  abw i § 5 ust. 1 pkt 6a 
rozporządzenia w sprawie naboru do służby w abw. z uwagi na charakter nieprawidłowości, zostały 
one szerzej przedstawione w rozdziale 3.2.4. przestrzeganie praw i wolności obywatelskich w toku 
naboru i postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, na str. 44 – 48 Informacji.
ponadto istotną nieprawidłowością stwierdzoną w abw było sporządzanie końcowych ocen 
predyspozycji przed zakończeniem postępowania lub ich niezatwierdzanie przez kierowników 
jednostek organizacyjnych abw prowadzących postępowanie, co stanowiło naruszenie § 7 ust. 1 
i ust. 3 rozporządzenia w sprawie naboru do służby w abw.
poza ww. wskazanymi nieprawidłowościami o charakterze systemowym, w delegaturach abw 
objętych kontrolą: w białymstoku, w radomiu, w Gdańsku i we wrocławiu nie stwierdzono innych 
nieprawidłowości.

Część ustaleń kontroli w jednostkach ABW, z uwagi na ich niejawny charakter,  
została przedstawiona w informacji niejawnej skierowanej do najważniejszych osób w państwie, 

wskazanych w zał. nr 5.7. na stronie 75 Informacji.

zdjęcie nr 3 
egzamin sprawności fizycznej kandydatów do służby w abw w dniu 10 sierpnia 2012 r.

Źródło: materiały kontrolne NIK

14  wytyczne Dyrektora biura kadr abw z dnia 28 maja 2008 r. (obowiązujące do 23 stycznia 2011 r.) oraz wytyczne Dyrektora 
biura kadr abw z dnia 24 stycznia 2011 r. (niepublikowane).

15  zarządzenie Nr 15 szefa agencji bezpieczeństwa wewnętrznego z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie powołania zespołu 
do oceny zdolności fizycznej kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w agencji bezpieczeństwa wewnętrznego 
(Dz. urz. abw Nr 1, poz. 8).
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3.2.1.2.  centralne biuro antykorupcyjne

w okresie po 1 stycznia 2010 r. w cba16 wszczęto 300 postępowań kwalifikacyjnych, przy czym 
w okresie do 30 czerwca 2012 r. 36 kandydatów (12%) zrezygnowało z ubiegania się o przyjęcie 
do cba; w odniesieniu do 130 kandydatów (43%) przerwano postępowanie wobec stwierdzenia 
niespełnienia wymagań; wobec 57 osób postępowania trwały (19%). Do służby w cba przyjęto 
77 osób (26%).

próbę kontrolną, objętą szczegółowym badaniem, stanowiła dokumentacja wybranych losowo 
postępowań kwalifikacyjnych 186 osób, z których 60 przyjęto do służby w cba.

Nabór w cba prowadzony był centralnie i realizowany w sposób ciągły. szef cba nie wprowadził 
aktów wewnętrznych regulujących proces monitorowania i kontrolowania przebieg naboru 
i postępowania kwalifikacyjnego do służby w cba. 

w opinii NIk, w obszarach nieuregulowanych przez prezesa rady Ministrów, szef cba nie 
miał obowiązku wprowadzania szczegółowych regulacji czy wewnętrznych aktów prawnych. 
Niemniej jednak, zdaniem NIk, jedną z głównych przyczyn nieprawidłowości stwierdzonych 
w zakresie naboru i postępowań kwalifikacyjnych, jak również w sposobie ich dokumentowania, 
było nieopracowanie systemu procedur, które zapobiegłyby wystąpieniu nieprawidłowości lub 
pozwoliłyby na bieżąco je eliminować. w badanym obszarze nie wypracowano i nie wdrożono 
w cba mechanizmów kontrolnych na poszczególnych etapach postępowania. Dlatego też, pomimo 
braku obowiązku formalnego unormowania zagadnień naboru i postępowania kwalifikacyjnego, 
w ocenie NIk, zasadne było uregulowanie tych kwestii. 

w toku naboru i postępowania kwalifikacyjnego do służby w cba stwierdzono m.in.17:

 − przypadki niezgodności przeprowadzonych postępowań z art. 50 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy 
o cba i rozporządzeniem w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w cba18, które 
dotyczyły: 

 y przyjmowania do służby bez wymaganych badań lekarskich. Ustalenie zdolności fizycznej jest jednym 
z etapów postępowania kwalifikacyjnego (art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy o CBA). Do komisji lekarskiej kieruje się 
kandydata z urzędu (§ 6 ust. 1 rozporządzenia). Spośród 60 kandydatów przyjętych do służby, w 24 przypadkach 
(40%) stwierdzono brak opinii lekarskiej, przy czym w 12 przypadkach wskazano pełny tryb postępowania 
kwalifikacyjnego co oznacza, że badanie lekarskie było obligatoryjne (w pozostałych przypadkach realizowano 
procedurę uproszczoną, tj. nie wymagającą przeprowadzenia takich badań). W ocenie NIK przyjęcie do służby 
12 kandydatów z pominięciem badań lekarskich stanowiło naruszenie rozporządzenia i skutkowało brakiem 
możliwości ustalenia zdolności fizycznej kandydata do pełnienia służby w CBA, która jest jednym z ustawowych 
warunków przyjęcia kandydata do służby;

 y objęcia kandydatów badaniem poligraficznym. Na mocy art. 50 ust. 2 ustawy o CBA, w stosunku do kandydata 
ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBA na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub 
predyspozycji, postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o czynności mające na celu sprawdzenie 
przydatności kandydata do służby na tym stanowisku, w tym o przeprowadzenie badania poligraficznego.

16  jednostką właściwą w sprawach naboru, postępowania kwalifikacyjnego i kadr dla całej służby jest biuro kadr i szkolenia cba.

17  ocenę prawidłowości przeprowadzania naboru i postępowania kwalifikacyjnego w cba dokonano na podstawie analizy akt 
186 osób w stosunku do których postępowanie kwalifikacyjne rozpoczęto i zakończono w danym roku objętym kontrolą, 
tj. 2010 r. – 42 postępowania, w 2011 r. – 88 postępowań i w I półroczu 2012 r. – 56 postępowań. NIk odstąpiła od badania 
dokumentacji badań psychologicznych i poligraficznych ze względu na zawarte w nich dane wrażliwe, o których mowa 
w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. u. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
kontrolę w tym zakresie oparto na zestawieniach danych wynikowych badań i wyjaśnieniach otrzymanych od szefa i innych 
osób funkcyjnych cba.

18  rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 20  lipca 2006 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz 
szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w centralnym 
biurze antykorupcyjnym (Dz. u. Nr 133, poz. 936).
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Pomimo, iż Szef CBA, nie określił stanowisk wymagających od kandydatów szczególnych kwalifikacji, 
umiejętności lub predyspozycji, wszyscy kandydaci objęci pełną procedurą postępowania kwalifikacyjnego 
poddawani byli badaniu poligraficznemu, a spośród 186 postępowań kwalifikacyjnych objętych szczegółową 
kontrolą, badaniem poligraficznym objęto połowę kandydatów. Spośród kandydatów przyjętych do służby 
(60 osób) badaniom poligraficznym poddano 36 (60%). 
Prowadzenie badań poligraficznych wobec kandydatów do służby w CBA, stanowiące naruszenie § 7 
rozporządzenia, zostało szerzej przedstawione w rozdziale 3.2.4 Przestrzeganie praw i wolności obywatelskich 
w toku naboru i postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, na str. 44 Informacji;

 y skierowanie kandydata do komisji lekarskiej, poprzedzone jest badaniem psychologicznym19 (§ 8 ust. 1 
rozporządzenia20). Badania te nie obowiązują kandydatów, których, na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy o CBA, 
objęto uproszczonym postępowaniem kwalifikacyjnym. Mimo to 3 kandydaci, wobec których realizowano 
uproszczone postępowanie kwalifikacyjne, przechodzili badania psychologiczne;

 − braki w dokumentacji postępowania kwalifikacyjnego, które dotyczyły przede wszystkim:
 y rozmowy kwalifikacyjnej. Przeprowadzanych rozmów nie dokumentowano w kwestionariuszu osobowym 

co było niezgodne z § 5 ust. 2 rozporządzenia. Tylko w 17 na 186 przypadków stwierdzono wzmiankę 
o przeprowadzanej rozmowie kwalifikacyjnej;

 y wyboru trybu postępowania. Zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o CBA, w stosunku do funkcjonariuszy lub byłych 
funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Straży Granicznej, można było przeprowadzić 
uproszczone postępowanie kwalifikacyjne, ograniczone do złożenia przez kandydata stosownych dokumentów 
oraz przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym decyzję w tej kwestii podejmował Szef CBA. Pomimo 
znaczenia tej decyzji, nie zawsze ją dokumentowano: brak wskazania trybu postępowania kwalifikacyjnego 
stwierdzono w 25 przypadkach (13%). Spośród 60 kandydatów przyjętych do służby, trybu postępowania 
kwalifikacyjnego nie wskazano w 13 przypadkach (23%);

 − formalne braki w dokumentacji postępowania kwalifikacyjnego, które nie miały istotnego 
wpływu na przebieg postępowania kwalifikacyjnego, ale były – w ocenie NIk – działaniem 
nierzetelnym:

 y w 37 na 186 zbadanych postępowań (20%) rozpoczęto postępowanie kwalifikacyjne bez wymaganego podania. 
W latach 2010 r. – 2012 (I półrocze) stwierdzono odpowiednio 2, 20 i 15 takich przypadków, w tym 4 przypadki 
przyjęcia do służby bez złożenia stosownego podania (8% przyjętych kandydatów), co stanowiło naruszenie, 
art. 50 ust. 1 ustawy o CBA, który stanowi, że przyjęcie kandydata do służby w CBA następuje po złożeniu m.in. 
podania o przyjęcie do służby;

 y w żadnej z objętych kontrolą 186 dokumentacji postępowań kwalifikacyjnych nie było życiorysu kandydata, 
co stanowiło naruszenie § 4 ust. 1 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, kandydat obowiązany jest 
przedłożyć wypełniony kwestionariusz osobowy, życiorys, świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc 
pracy lub służby, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wypełnioną 
ankietę bezpieczeństwa, inne dokumenty.

stwierdzono ponadto, że w roku 2010 nieobsadzone pozostawały w cba 224 stanowiska, tj. 22% 
ogółu. liczba wszczętych postępowań kwalifikacyjnych (51) stanowiła 4,3% ogólnej liczby ofert 
(1.197). stosunek liczby wszczętych postępowań do liczby wakatów (224) wyniósł 0,23 co oznacza, 
że wszczęte postępowania kwalifikacyjne dawały szansę na zapełnienie tylko 23% istniejących 
wakatów. 

19  § 9 rozporządzenia prezesa rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie dokonywania oceny zdolności fizycznej 
i psychicznej do służby w centralnym biurze antykorupcyjnym (Dz. u. Nr 148, poz. 1069) z stanowi, że psycholog 
przeprowadzający badanie psychologiczne kandydata stwierdza jego predyspozycje do służby w cba, w szczególności 
poziom rozwoju intelektualnego i dojrzałości społecznej kandydata, oraz opisuje cechy jego osobowości, z uwzględnieniem 
funkcjonowania w trudnych sytuacjach, umiejętności samodzielnego oraz zespołowego działania, w zmiennych warunkach 
służby.

20  § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, że do skierowania kandydata do komisji lekarskiej, organ kierujący dołącza 
opinię psychologiczną sporządzoną przez psychologa pełniącego służbę w cba oraz, w razie potrzeby, wynik egzaminu 
sprawności fizycznej przeprowadzanego przez właściwy zespół cba.
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w roku 2011 nieobsadzone pozostawały 242 stanowiska (24%). liczba wszczętych postępowań 
zwiększyła się do 110, co stanowiło 8,5% złożonych ofert (1.288). stosunek liczby wszczętych 
postępowań do liczby wakatów (242) wyniósł 0,46 co oznacza, że wszczęte postępowania dawały 
szansę na zapełnienie 46% liczby wakatów. 

wg stanu na 30 czerwca 2012 r. nie obsadzono 237 stanowisk (24%). liczba wszczętych postępowań 
zwiększyła się do 139, co stanowiło 19,2% złożonych ofert (723). stosunek liczby wszczętych 
postępowań do liczby wakatów (237) wyniósł 0,59 co oznacza, że wszczęte postępowania dawały 
szansę na zapełnienie 59% liczby wakatów. 

NIk pozytywnie oceniła wzrost liczby wszczętych postępowań kwalifikacyjnych w relacji 
do posiadanych wakatów, niemniej zwróciła uwagę szefa cba, że w okresie objętym kontrolą, liczba 
wszczętych postępowań kwalifikacyjnych nie dawała szansy na obsadzenie istniejących w cba 
wakatów. w ocenie NIk, duża, ponad dwudziestoprocentowa, liczba wakatów może negatywnie 
wpływać na realizację zadań ustawowych przez cba. 

kontrolerzy NIk, w trakcie trwania kontroli, działając w trybie art. 51 ust. 4 ustawy o NIk, w piśmie 
z 2 sierpnia 2012 r. oraz w trakcie narady przeprowadzonej w dniu 5 września 2012 r., poinformowali 
szefa cba o stwierdzonych nieprawidłowościach. 

zastępca szefa cba janusz czerwiński poinformował o podjęciu działań naprawczych w zakresie:
„określenia precyzyjnej mapy procesu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu formalnego (dokumentacji), 
objęcia szczególnym nadzorem dokumentacji postępowania, począwszy od wyglądu teczki kandydackiej 
(opracowano specjalne arkusze przebiegu rekrutacji), przez dokonywanie wpisów w kwestionariuszu 
osobowym, po precyzyjność dekretacji Szefa CBA (wybór trybu postępowania), rozpoczęcia prac nad 
zmianami przepisów”.

w ocenie NIk, podjęte działania powinny wyeliminować nieprawidłowości stwierdzone w trakcie 
kontroli oraz ograniczyć ryzyko ich wystąpienia w przyszłości. 

3.2.1.3.  policja

Nabór i postępowanie kwalifikacyjne
postępowanie kwalifikacyjne21 realizowane było przez komórki organizacyjne do spraw doboru22 
kandydatów do służby w policji, zlokalizowane w kGp i komendach wojewódzkich (stołecznej) 
policji.
Do wyłącznej kompetencji komendanta Głównego policji należała decyzja w sprawie terminów 
i liczby przyjęć do służby w określonym roku kalendarzowym. ogólny limit przyjęć do służby był 
rozdysponowywany przez komendanta Głównego policji na poszczególne komendy wojewódzkie 
(stołeczną) policji, przy uwzględnieniu sytuacji kadrowej w tych jednostkach, w tym liczby wakatów 
i prognozowanej liczby odejść ze służby oraz możliwości szkoleniowych i kwaterunkowych szkół 
policyjnych, w których realizowano szkolenie zawodowe podstawowe nowo przyjmowanych 
funkcjonariuszy. 

21  rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i  administracji z  dnia 30  sierpnia 2007 r. w  sprawie postępowania 
kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji (Dz. u. Nr 170, poz. 1202 ze zm.), 
zwane „rozporządzeniem w sprawie postępowania z 2007 r.” z dniem 21 kwietnia 2012 r. zostało zastąpione przez 
rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego 
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w policji (Dz. u. z 2012 r., poz. 432), „rozporządzeniem 
w sprawie postępowania z 2012 r.”.

22  zgodnie z postanowieniami rozporządzeń w sprawie postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w policji, 
w policji stosowany jest termin „dobór” jako synonim „naboru”.
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limit limit skorygowany realizacja

2010 r. 2.879 3.032 (105,3%) 2.954 (97,4%)

2011 r. 5.440 5.619  (103,3%)  5.596 (99,6%)

I półrocze 2012 r. 1.260 1.260 (100%) 1.260 (100%)

łącznie 9.579 9.911 (103,5%) 9.810 (99%)

w okresie objętym kontrolą komendanci wojewódzcy (stołeczny) policji występowali z wnioskami 
o zwiększenie przydzielonych im limitów o następującą liczbę osób: 
 – w 2010 r. – o 453 osoby (15,3% limitu ogólnego); zwiększono o 281 osób (62% potrzeb), 
 – w 2011 r. – o 747 osób (13,3% limitu ogólnego), zwiększono o 306 osób (41% potrzeb).
w 2012 r. (I półrocze) nie zgłaszano potrzeby zwiększenia limitów.

zdjęcie nr 4 
wyższa szkoła policji w szczytnie – aula

Źródło: materiały kontrolne NIK

Możliwości zwiększenia limitów przyjęć do służby były ograniczone i zależały od ogólnej sytuacji 
finansowej policji, a także możliwości realizacji szkolenia zawodowego podstawowego w szkołach 
policyjnych23. 
w oparciu o ustalone terminy przyjęć do służby w policji, w biuletynie Informacji publicznej 
i na stronach internetowych odpowiednio: kGp, komend wojewódzkich (stołecznej) policji, 
komend powiatowych, miejskich i  rejonowych policji oraz w  siedzibach tych komend, 
jak również w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, ogłoszenia o przyjmowaniu do służby 
we wskazanych jednostkach organizacyjnych policji.

Nabór do służby w policji był prowadzony w systemie ciągłym i miał charakter pasywny24. 
postępowanie kwalifikacyjne rozpoczynało się z chwilą złożenia przez kandydata do służby 

23  kwestie tę przedstawiono szerzej w rozdziale 3.2.3.3. na str. 39 Informacji.

24  Dla potrzeb niniejszej kontroli przyjęto, że nabór pasywny (bierny) polega na przyjmowaniu podań (ofert) kandydatów 
w  systemie ciągłym bądź w  ustalonych terminach. Nabór pasywny często jest wspierany aktywnymi metodami 
popularyzowania służby jako takiej i zachęcania potencjalnych kandydatów do jej podjęcia. Nabór aktywny dotyczy 
wyszukiwania i nakłaniania do podjęcia służby konkretnych osób, posiadających pożądane doświadczenie, kwalifikacje 
bądź umiejętności.
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kompletu dokumentów, z czym wiązało się zarejestrowanie go w aplikacji crDk, wspierającej 
proces rekrutacji do służby w policji25. 

wobec każdego zarejestrowanego kandydata prowadzono postępowanie kwalifikacyjne. poniżej 
przedstawiono stan wakatów w policji, w ujęciu średniorocznym26, liczbę zarejestrowanych po raz 
pierwszy kandydatów oraz relacje obu wielkości (liczbę kandydatów na jedno stanowisko): 27

lata liczba wakatów liczba kandydatów liczba kandydatów na 1 wakat

2010 4.537 31.270 6,9

2011 5.514 41.891 7,6

2012 6.580 50.92027 7,7

łącznie 9.579 9.911 (103,5%) 9.810 (99%)

brak zrównoważenia, przez prowadzony nabór, rosnącej systematycznie liczby wakatów w policji, 
wynikającej z odejścia funkcjonariuszy ze służby spowodował, iż w okresie objętym kontrolą liczba 
wakatów wzrosła z 4.537 do 6.580, tj. o 45%.

centralny rejestr Doboru kandydatów
administratorem danych osobowych przetwarzanych przez policję jest komendant Główny policji28. 
przepis § 10 ust. 1 i 2 decyzji kGp w sprawie crDk z 2008 r. stanowi, że administrator centralny 
przechowuje w crDk dane nie dłużej niż 5 lat od zakończenia wobec kandydata postępowania 
kwalifikacyjnego i są one usuwane po upływie tego terminu. w decyzji kGp w sprawie crDk 
z 2012 r. postanowiono (§ 9 ust. 1 i 2), że dane osobowe kandydata przechowuje się w crDk przez 
okres 5 lat od dnia wystąpienia przyczyny odstąpienia od postępowania kwalifikacyjnego albo 
od dnia odmowy poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu lub zakończenia tego 
postępowania i po upływie tego okresu dane te usuwa się z crDk.
w § 10 ust. 3 pkt 2 decyzji kGp w sprawie crDk z 2008 r. postanowiono, że dane osobowe 
są usuwane z systemu nie później niż 2 lata od dnia przyjęcia kandydata do służby w policji. 
w § 9 ust. 6 decyzji kGp w sprawie crDk z 2012 r. postanowiono, że dane osobowe usuwa się 
z crDk nie później niż przed upływem 3 lat od przyjęcia kandydata do służby w policji.

postanowienia ww. przepisów komendanta Głównego policji są niezgodne z art. 26 ust. 1 pkt 4 
ustawy o ochronie danych osobowych, który stanowi, że dane osobowe mogą być przechowywane 
„nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania”29. przechowywanie danych 

25  crDk – centralny rejestr Doboru kandydatów. funkcjonowanie crDk regulowała decyzja Nr 164 komendanta Głównego 
policji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o osobach ubiegających się o przyjęcie 
do służby w policji (Dz. urz. kGp z 2008 r. Nr 6, poz. 44), zwana dalej „decyzją kGp w sprawie crDk z 2008 r.”. aplikacja crDk 
umożliwia ponadto generowanie informacji dotyczących kandydata.

26  Średnia arytmetyczna stanu wakatów w komendach wojewódzkich policji i kGp w kolejnych miesiącach danego roku.

27  faktycznie w crDk zarejestrowano do 31 maja 2012 r. 21.217 kandydatów. liczbę tę ekstrapolowano na cały 2012 r.

28  przepis § 1 ust. 2 decyzji kGp z 2008 r. w sprawie crDk. w § 1 ust. 1 nowej decyzji kGp z 2012 r. w sprawie crDk postanowiono, 
że w celu zapewnienia sprawnej oraz prawidłowej realizacji zadań w zakresie prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych 
w  stosunku do  kandydatów do  służby w  policji poprzez zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 
zmienianie, udostępnianie i usuwanie informacji, a także w celu wsparcia jednostek i komórek organizacyjnych policji 
przy realizacji postępowań kwalifikacyjnych, w komórce organizacyjnej kGp właściwej w sprawach kadr i szkolenia, od dnia 
30 czerwca 2005 roku prowadzi się w systemach informatycznych policji zbiór informacji o osobach ubiegających się 
o przyjęcie do służby w policji o nazwie centralny rejestr Doboru kandydatów. Natomiast w § 5 ust. 1 decyzji stwierdzono, 
że kierownika komórki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1, upoważnia się, z zastrzeżeniem ust. 2, do wykonywania, 
w imieniu komendanta Głównego policji, zadań administratora danych przetwarzanych w crDk, w rozumieniu art. 7 pkt 4 
ustawy o ochronie danych osobowych.

29  art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych stanowi, że administrator danych przetwarzający dane powinien 
dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany 
zapewnić, aby dane te były przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej 
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
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kandydatów po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego znajduje uzasadnienie w przypadku 
umieszczenia kandydata na liście kandydatów, w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
w stosunku do niego postępowania kwalifikacyjnego30 (§ 28 ust. 1 rozporządzenia z 2007 r.) bądź 
w okresie 12 miesięcy od zakończenia w stosunku do niego postępowania kwalifikacyjnego31 
(§ 43 rozporządzenia z 2012 r.).
zgodnie z zasadą określoną w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator 
przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których 
dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były zbierane dla oznaczonych, 
zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, niezgodnemu z tymi celami. 
zatem przechowywanie wspomnianych danych, zbędne z punktu widzenia naboru, stoi w ewidentnej 
sprzeczności z ww. zasadą.
Najwyższa Izba kontroli zwróciła ponadto uwagę na brak technicznej możliwości rejestrowania 
w crDk dat zakończenia postępowań kwalifikacyjnych, co w praktyce uniemożliwia określanie czasu 
przetwarzania danych osobowych kandydatów, a w szczególności zweryfikowanie przestrzegania 
obowiązujących przepisów.

w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, komendant Główny policji poinformował Najwyższą 
Izbę kontroli32, że w policji zostały podjęte działania zmierzające do zmiany decyzji nr 196 
komendanta Głównego policji z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru 
informacji o kandydatach do służby w policji. procedowany projekt decyzji zmieniającej uwzględnia 
dostosowanie przepisu § 9 do uregulowań zawartych w art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie 
danych osobowych.
komendant Główny policji poinformował również, że na bieżąco realizowane są obecnie czynności 
związane z usuwaniem z aplikacji crDk danych o osobach, wobec których cel przetwarzania 
ustał oraz, że w dokumentacji technicznej, sporządzonej na potrzeby aplikacji crDk, stanowiącej 
podstawę do wprowadzenia w niej nowych funkcjonalności, ujęto konieczność wprowadzenia pola 
„zakończone postępowanie”. termin zakończenia przedmiotowych prac zaplanowano na koniec 
II kwartału 2013 r.

testy sprawności fizycznej

testy sprawności fizycznej przeprowadzano w stosunku do kandydatów, którzy pozytywnie 
przeszli poprzednie etapy33. w okresie od października 2007 r. do kwietnia 2012 r. testy sprawności 
fizycznej przeprowadzane były na podstawie decyzji komendanta Głównego policji34, a od kwietnia 

30  § 28 ust. 1 rozporządzenia w sprawie postępowania z 2007 r. stanowił, że kandydat do służby, który został umieszczony 
na liście kandydatów, lecz nie został przyjęty do służby w policji z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej 
przyczyny leżącej po jego stronie, może zostać przyjęty do służby w policji w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby 
bez potrzeby przeprowadzania kolejnego postępowania kwalifikacyjnego, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia w stosunku do niego postępowania kwalifikacyjnego.

31  § 43 ust. 1 rozporządzenia w sprawie postępowania z 2012 r. stanowi, że kandydat do służby, który został umieszczony 
na liście kandydatów, lecz nie został przyjęty do służby w policji z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej 
przyczyny leżącej po jego stronie, może zostać przyjęty do służby w policji w jednym z kolejnych terminów przyjęć 
do służby, bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, nie później jednak niż w terminie 
12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniego postępowania kwalifikacyjnego.

32  pismo komendanta Głównego policji do wiceprezesa Najwyższej Izby kontroli nr ks-6577/12 z dnia 18 grudnia 2012 r., str. 1 – 2.

33  po złożeniu podania i pozytywnym zweryfikowaniu zgodności pozostałych dokumentów z wymaganiami określonymi 
w ogłoszeniu oraz sprawdzeniu zgodności danych podanych w kwestionariuszu, z kandydatem przeprowadzano rozmowę 
wstępną. po uzyskaniu pozytywnej oceny z rozmowy wstępnej, kandydatów kierowano na test sprawności fizycznej i test wiedzy.

34  Decyzja Nr 744 komendanta Głównego policji z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny sprawności 
fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji (Dz. urz. kGp Nr 19, poz. 141). Decyzja ta utraciła moc z dniem 
15 kwietnia 2012 r., wobec utraty mocy przez rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 30 sierpnia 
2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji (Dz. u. Nr 170 
poz. 1202), które stanowiło podstawę prawną dla jej wydania. 
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2012 r. – na podstawie rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego z 2012 r.35. testy 
przeprowadzano w szkołach policji w szczytnie, katowicach, słupsku i pile oraz centrum szkolenia 
policji w legionowie. 

zarówno w decyzji kGp jaki i rozporządzeniu Mswia przyjęto następujące rozwiązania:

 − test sprawności stanowi 8 ćwiczeń realizowanych kolejno, w trakcie pokonywania „toru 
sprawności fizycznej”;

 − kandydaci do służby, niezależnie od ich płci i wieku, powinni pokonać tor sprawności fizycznej 
w wymaganym czasie. w przypadku pokonania toru w czasie dłuższym niż 1 minuta 45 sekund 
kandydat nie zaliczał testu (0 pkt.); w czasie 1 minuta 45 sekund bądź krótszym – otrzymywał 
od 21 do 39 pkt.; za pokonanie toru w czasie 1 minuta 7 sekund (67 s) bądź krótszym – kandydat 
otrzymywał maksymalną liczbę 40 pkt. 

zdjęcie nr 5 
centrum szkolenia policji w legionowie – hala sportowa

Źródło: materiały kontrolne NIK

w toku kontroli stwierdzono ponadto, że jeszcze w dniu 6 września 2012 r. na stronie internetowej 
kGp dostępny był film, opracowany w 2006 r. przez szkołę policji w katowicach, przedstawiający 
sposób pokonania toru sprawności fizycznej36. film odpowiadał treścią testowi i warunkom jego 
przeprowadzenia określonym w ww. decyzji kGp, ale po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie 
postępowania kwalifikacyjnego z 2012 r., film zdezaktualizował się i mógł wprowadzać w błąd 
kandydatów37. 

35  rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego 
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w policji (Dz. u. z 2012 r., poz. 432).

36  Łącze na stronie internetowej kGp Praca w Policji, a na niej hiperłącze Informator do strony Test sprawności fizycznej. z końcem 
2012 r. film usunięto.

37   kwestie te zostały szczegółowo omówione w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do komendanta Głównego policji 
19 listopada 2012 r., opublikowanym na stronie NIk http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik.
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zarówno w ww. decyzji kGp, jak i w rozporządzeniu w sprawie postępowania kwalifikacyjnego 
z 2012 r., opisów ćwiczeń nie wsparto widokami poprawnych pozycji ćwiczącego ani schematami 
objaśniającymi poprawne wykonanie ćwiczenia, poprzestając na ich nieprecyzyjnych bądź 
nieprawidłowych opisach, co mogło utrudniać kandydatom poprawne wykonanie ćwiczenia.

w toku kontroli pozyskano z crDk i poddano analizie wyniki 68.147 postępowań kwalifikacyjnych, 
przeprowadzonych w policji w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 maja 2012 r. spośród ww. liczby 
postępowań, testy sprawności fizycznej zdawało 51.655 kandydatów (76%), nie zdawało – wskutek 
rezygnacji bądź przerwania postępowania na wcześniejszych etapach – 16.492 kandydatów (24%). 
uwzględniając płeć kandydatów: spośród 46.629 kandydujących mężczyzn testy sprawności 
fizycznej zdawało 37.565 (81%); spośród 21.518 kandydujących kobiet – testy sprawności fizycznej 
zdawało 14.090 (66%). testy zaliczyło 44.895 kandydatów (87%), w tym 36.441 (97%) mężczyzn, 
i tylko 8.454 (60%) kobiet.

struktura wyników uzyskanych przez kandydatów, którzy zaliczyli testy, z uwzględnieniem ich płci, 
przedstawiała się następująco: 

liczba osób, które uzyskały wskazane liczby punktów

przedziały punktów liczba kandydatów mężczyźni (udział %) kobiety (udział %)

20 – 25 pkt 12.471 6.625 18,2% 5.846 69,2%

26 – 30 pkt 18.747 16.381 45,0% 2.366 28,0%

31 – 35 pkt 12.074 11.844 32,5% 230 2,7%

36 – 40 pkt 1.603 1.591 4,4% 12 0,1%

struktura wiekowa kandydatów, którzy zaliczyli testy, z uwzględnieniem płci, oraz uzyskane przez 
nich punkty38, przedstawiała się następująco: 

przedział 

wieku

liczba 

kandydatów

średnia 

liczba pkt.
mężczyźni kobiety różnica

  liczba pkt liczba pkt pkt

ogółem 44.895 28,2 36.441 29,1 8.454 24,3 4,8

19 – 20 lat 3.381 28,9 2.584 30,2 797 24,5 5,7

21 – 25 lat 20.500 28,7 16.883 29,6 3.617 24,5 5,1

26 – 30 lat 14.957 27,9 12.088 28,8 2.869 24,2 4,6

31 – 35 lat 4.692 27,1 3.758 27,9 934 24,0 3,9

36 – 40 lat 1.135 26,3 923 26,9 212 23,5 3,4

41 – 45 lat 194 25,9 170 26,3 24 22,8 3,5

46 – 50 lat 31 25,1 30 25,1 1 23,0 2,1

51 – 55 lat 4 21,8 4 21,8 - - -

56 i więcej lat 1 23,0 1 23,0 - - -

z ww. danych wynika, że stosowanie wobec kobiet i mężczyzn, kandydujących do służby w policji, 
jednakowych wymagań w zakresie sprawności fizycznej skutkowało tym, że:

 − testu sprawności fizycznej nie zdało 3% mężczyzn i aż 40% kobiet;

 − w każdym z przedziałów wieku, kobiety uzyskały gorsze od mężczyzn wyniki: od 2,1 do 5,7 pkt.: 
średnio – 4,8 pkt., co przy 20-stopniowej skali wyników jest wynikiem gorszym o 10% do 28%, 
średnio o 24%;

38  Dla zilustrowania wyników testów sprawności fizycznej, a w konsekwencji porównania wymogów, jakie policja stawia 
mężczyznom i kobietom – kandydatom do służby, obliczono średnią ważoną punktów uzyskanych przez kandydatów 
ogółem oraz osobno przez mężczyzn i kobiety.
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 − mniejsza od mężczyzn sprawność fizyczna i motoryczna kobiet skutkowała ponadto znacznie 
gorszymi wynikami punktowymi uzyskanymi przez kobiety. struktura tych wyników była 
następująca:

 − czas od 1 m 35,1 s do 1 m 45 s   21-25 pkt.  53,1% mężczyzn,  46,9% kobiet,
 − czas od 1 m 25,1 s do 1 m 35 s   26-30 pkt.  87,4% mężczyzn,  12,6% kobiet,
 − czas od 1 m 15,1 s do 1 m 25 s   31-35 pkt.  98,1% mężczyzn,  1,9% kobiet,
 − czas poniżej 1 m 15 s    36-40 pkt.  99,3% mężczyzn,  0,7% kobiet.

wobec faktu, że za pozostałe predyspozycje i kwalifikacje, podlegające ocenie w toku postępowania 
kwalifikacyjnego, kandydaci mogą otrzymać: z testu wiedzy – 0÷40 pkt.39; z testu psychologicznego 
– 0÷60 pkt.; z rozmowy kwalifikacyjnej – 36÷60 pkt.; a ponadto: za wykształcenie wyższe – 4÷8 pkt. 
oraz inne umiejętności – 2÷4 pkt., test sprawności fizycznej jest dla kobiet kandydujących do służby 
w policji najbardziej restrykcyjny: 40 % z nich tego testu nie zdaje, a prawie połowa z tych, które 
zdają, uzyskuje do 15 pkt. mniej niż mężczyźni (w 20-punktowej skali).

wykres nr 1 
struktura wyników testów sprawności fizycznej kandydatów do służby w policji

Źródło: opracowanie własne NIK

pomimo przedstawionych wyżej niekorzystnych wyników kobiet kandydujących do służby 
w policji, NIk podziela, obowiązującą w policji, zasadę stosowania jednakowych, niezależnie 
od ich płci, wymogów wobec kandydatów do służby w policji w zakresie sprawności fizycznej. 
jest to zdeterminowane charakterem zadań realizowanych w służbie prewencyjnej, do której 
kierowana jest zdecydowana większość nowo przyjętych funkcjonariuszy. przygotowanie fizyczne 
funkcjonariuszy realizujących zadania w służbie prewencyjnej bezpośrednio wpływa nie tylko 
na prawidłowość realizacji tych zadań, ale również na bezpieczeństwo samych funkcjonariuszy. 
w świetle powyższego niezrozumiałe jest jednak to, że sprawność fizyczna kandydatów badana 
i oceniana jest inaczej niż sprawność funkcjonariuszy już pełniących służbę, w tym służbę 

39  zgodnie z postanowieniami § 19 rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego z 2012 r., kandydat do służby 
przystępuje do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego bez względu na liczbę punktów uzyskanych z testu wiedzy.
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w prewencji. ocenę sprawności fizycznej funkcjonariuszy reguluje zarządzenie nr 418 komendanta 
Głównego policji z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, 
trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów40. sprawność 
fizyczną kandydatów oceniano na podstawie czasu pokonania toru sprawności fizycznej złożonego 
z 8 ćwiczeń i przeliczeniu wyniku na liczbę punktów niezależnie od ich wieku i płci. tymczasem 
sprawność fizyczna policjantów jest oceniana na podstawie 4 ćwiczeń, różnych dla kobiet 
i mężczyzn, a uzyskane wyniki przeliczane są na oceny sprawności na podstawie tabel, które 
różnicują wymagania ze względu na wiek i płeć policjanta.

w ocenie NIk, brak jest podstaw do obniżania wymagań w zakresie sprawności fizycznej 
funkcjonariuszy, ze względu na ich płeć czy wiek. zróżnicowanie wymagań w tym zakresie, powinno 
być raczej związane z charakterem wykonywanych zadań. preferowanie pewnej grupy osób, 
poprzez obniżenie wymagań, może bowiem stwarzać zagrożenia dla funkcjonariuszy realizujących 
czynności służbowe.

w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, komendant Główny policji poinformował Najwyższą 
Izbę kontroli41, że planuje powołać zespół w celu ustalenia zasadności ujednolicenia sprawdzianu 
obowiązującego funkcjonariuszy policji z testem sprawności fizycznej dla kandydatów do służby 
w policji. ponadto, w odniesieniu do nieprawidłowości dotyczących testu sprawności fizycznej 
dla kandydatów, komendant Główny policji poinformował, że w komendzie Głównej policji 
opracowano projekt rozporządzenia Msw zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania 
kwalifikacyjnego, uwzględniający między innymi doprecyzowanie opisu ćwiczeń składających się 
na test sprawności fizycznej42. 

Dokumentowanie przebiegu postępowania
ustalenie, że kandydat spełnia warunki ustawowe oraz wykazuje predyspozycje i przydatność 
do pełnienia służby dokumentowane było w formie umieszczenia na liście kandydatów do przyjęcia 
do służby, a zaliczenie poszczególnych etapów pośrednich – poprzez stosowne adnotacje 
i opinie w toku postępowania kwalifikacyjnego. przerwanie postępowania kwalifikacyjnego 
dokumentowano poprzez pisemne powiadomienie kandydata z podaniem przyczyny. 

Wybrane ustalenia z kontroli w jednostkach terenowych Policji 
Długotrwałość postępowania
Średni czas trwania postępowania w ksp wynosił 7,5 miesiąca, natomiast w kwp w Gdańsku 
i kwp we wrocławiu 11 miesięcy. w poszczególnych wypadkach czas trwania postępowania 
sięgał nawet 26 m-cy. czas oczekiwania na przyjęcie do służby wynikał m.in. z wyznaczanych 
terminów realizacji poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego (tzw. Multiselekt)43, 
testy sprawnościowe przeprowadzane w szkołach policji, badania komisji lekarskiej) oraz 
wyznaczenia terminu naboru przez komendanta Głównego policji. Długotrwałość postępowania 

40  Dz. urz. kGp Nr 3, poz. 17.

41  pismo komendanta Głównego policji do wiceprezesa Najwyższej Izby kontroli nr ks-6577/12 z dnia 18 grudnia 2012 r., str. 1–2.

42  w dniu 11 stycznia 2013 r. na stronie internetowej sp w katowicach [http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/] opublikowano 
informację, że dniach 8-10 stycznia 2013 r. w szkole policji w katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół 
policyjnych zajmujących się na co dzień oceną sprawności fizycznej kandydatów do służby w policji. przedmiotem rozmów 
była analiza aktualnie stosowanego testu sprawności fizycznej (toru przeszkód) jako narzędzia doboru do policji a celem 
spotkania było doprecyzowanie opisu ćwiczeń wchodzących w skład toru przeszkód.

43  Np.  w kwp w  Gdańsku w  2010 r. czas oczekiwania na  wykonanie testów psychologicznych (Multiselekt) wynosił 
ok. 9 miesięcy. w 2012 r., w wyniku utworzenia dodatkowego stanowiska, czas ten skrócono do 3-4 miesięcy.



 

26

w a ż N I e j s z e  w y N I k I  k o N t r o l I

kwalifikacyjnego oznaczała nie tylko dużą uciążliwość dla kandydatów, ale w poszczególnych 
wypadkach uniemożliwiała również obsadzenie wszystkich stanowisk w ramach przyznanego 
limitu, z powodu rezygnacji kandydatów. 

Naruszenia w zakresie obowiązującej procedury
w ksp stwierdzono nieprawidłowości dotyczące sporządzania kwestionariusza osobowego: 
wszyscy kandydaci objęci kontrolą (214) wypełnili część a i c kwestionariusza44, natomiast część b 
wypełniło tylko 4 kandydatów (1,9%). stanowiło to naruszenie:

 − przez kandydatów – § 7 ust. 2 pkt 4 ppkt b rozporządzenia z 2007 r. w sprawie postępowania 
kwalifikacyjnego (§ 6 ust. 2 pkt 4 ppkt b rozporządzenia z 2012 r.), które obligowały kandydatów 
do przedłożenia wypełnionego kwestionariusza osobowego;

 − przez funkcjonariuszy ksp – § 11 pkt 1, w związku z § 12 ust. 1, rozporządzenia z 2007 r. 
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego (§ 10 pkt 1 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia z 2012 r.), 
które obligowały funkcjonariuszy prowadzących postępowanie kwalifikacyjne, do przejrzenia 
i sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów, w tym zwłaszcza kwestionariusza 
osobowego.

w odniesieniu do 16 policjantów objętych próbą kontrolną, nie udokumentowano przeprowadzenia 
rozmowy wstępnej. w ocenie NIk, dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania 
i jego transparentności, wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, która jest obligatoryjnym 
elementem postępowania, powinien być każdorazowo dokumentowany.

zdjęcie nr 6 
wyższa szkoła policji w szczytnie – zespół basenów

Źródło: materiały kontrolne NIK

44  kwestionariusz osobowy, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzeń z 2007 r. i z 2012 r. w sprawie postępowania 
kwalifikacyjnego, i który każdy z kandydatów ma obowiązek wypełnić na początku postępowania kwalifikacyjnego, 
składa się z 3 części: cz. a – zawiera dane osobowe, adresowe i  informacje w sprawie wykształcenia i zatrudnienia; 
cz. b – oświadczenia kandydata w sprawie karania, dotychczasowego zatrudnienia w policji i inne; cz. c – oświadczenie 
w sprawie zmian danych przedstawionych w cz. a i b. zgodnie z instrukcją zawartą na wstępie kwestionariusza: kandydaci 
wypełniają cz. a i b przed przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego, cz. c – po zakończeniu postępowania, 
w przypadku gdy kandydat zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do policji.
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3.2.1.4.  straż Graniczna

Nabór
ustanowiony w komendzie Głównej straży Granicznej, system naboru do służby i postępowania 
kwalifikacyjnego zapewniał prawidłową realizację zadań nałożonych przepisami ustawy o sG 
i rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w SG45. prawidłowo przydzielono 
zadania poszczególnym komórkom organizacyjnym i osobom kierującym pracami tych komórek, 
a sposób udokumentowania przebiegu poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego 
zapewniał możliwość obiektywnej ich weryfikacji.

za organizację i prowadzenie procesu naboru do służby w kG sG odpowiedzialne było biuro 
kadr i szkolenia, zwane dalej „bkisz”, wspomagane przez inne komórki organizacyjne kG sG oraz 
jednostki organizacyjne straży Granicznej.

Nabór do służby w sG prowadzony był w formie pasywnej i polegał na przyjmowaniu i rozpatrywaniu 
ofert kandydatów. Nabór ten wspierano działalnością mającą na celu zachęcanie do służby w straży 
Granicznej46. 

Nabór do służby w sG prowadzony był w systemie ciągłym, bez wyznaczonych terminów jego 
realizacji, a pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia 
z 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, rozpoczynało złożenie pisemnego podania 
o przyjęcie do służby w straży Granicznej wraz z innymi wymaganymi dokumentami. postępowanie 
kwalifikacyjne (w przypadku pozytywnego wyniku), kończyła decyzja komendanta Głównego sG 
o przyjęciu danego kandydata do służby w sG.

biuro kadr i szkolenia kG sG, na początku każdego roku, przedstawiało komendantowi Głównemu 
sG roczne zestawienia dotyczące planowanej liczby zwolnień i przyjęć funkcjonariuszy sG oraz 
ich przeniesień pomiędzy jednostkami, a także stanu ukompletowania poszczególnych jednostek 
terenowych sG. Na podstawie przeprowadzonej w tym celu oceny finansowej budżetu sG, 
komendant Główny sG podejmował decyzje o uruchomieniu naboru do wybranych jednostek 
organizacyjnych sG. 

w latach 2010–2011 przyjęcia do straży Granicznej zostały skoncentrowane pod koniec roku: 
spośród 324 osób zaplanowanych do przyjęcia w 2010 r., 295 – zostało przyjętych w grudniu (91%), 
w 2011 r. spośród planowanych 540 przyjęć, w grudniu przyjęto 403 osoby (75%). powodowało to, 
że wprawdzie liczba osób wykazywana w sprawozdawczości na koniec roku była wyższa, to jednak 
nie było to równoznaczne z możliwością realizacji zadań przez tych ludzi w trakcie roku. 

postępowanie kwalifikacyjne
zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia z 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, podanie 
wraz z wymaganymi dokumentami kandydat składał osobiście w komórce organizacyjnej kG sG 
właściwej w sprawach osobowych. Nie podlegały rozpatrzeniu oferty kandydatów do służby w sG, 
składane w inny sposób, np. za pomocą systemów informatycznych.

45  rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w straży Granicznej 
(Dz. u. Nr 23, poz. 175 ze zm.).

46  przykładem jest udział przedstawicieli wydziału organizacji i Naboru bkisz kG sG w „targach pracy”, inicjatywach resortu 
spraw wewnętrznych i urzędu Miasta stołecznego warszawy pod nazwą „bądź bezpieczny w mieście”, a ponadto, 
w związku z potrzebą zatrudnienia kandydatów posiadających wykształcenie psychologiczne, na warszawskich uczelniach 
posiadających w swojej ofercie edukacyjnej ten kierunek studiów, zamieszczano doraźnie ogłoszenia w tym zakresie.
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w przypadku przerwania postępowania kwalifikacyjnego, w związku z rezygnacją kandydata lub 
negatywnym wynikiem któregokolwiek z jego etapów, zgodnie z wymogiem określonym w § 22 
rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, komenda Główna sG zawiadamiała 
kandydata o tym pisemnie, przy czym informacja ta nie zawierała przyczyny przerwania 
postępowania. przerwanie postępowania kwalifikacyjnego, a w szczególności wskazanie 
przyczyny, dokumentowane było, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie postępowania 
kwalifikacyjnego, w formie notatki służbowej.

Najwyższa Izba kontroli zwróciła uwagę na długotrwałość postępowania kwalifikacyjnego. 
w przypadku kandydatów, przyjmowanych przez komendę Główną sG, okres od wpływu ich 
podania do poinformowania o możliwości przyjęcia ich do służby, wyniósł średnio 277 dni, 
tj. ok. 9 miesięcy. w objętych kontrolą jednostkach terenowych sG postępowania kwalifikacyjne 
trwały od 5 miesięcy (No sG) do 35 m-cy (Mo sG).
tak długie okresy oczekiwania na przyjęcie do służby, zwłaszcza w jednostkach terenowych, 
oznaczały nie tylko znaczną dolegliwość dla kandydatów z tytułu oczekiwania na decyzję 
o przyjęciu do służby, ale niejednokrotnie powodowały też konieczność powtarzania badań, które 
w międzyczasie utraciły ważność. w konsekwencji kandydaci rezygnowali z ubiegania się o przyjęcie 
do służby w sG. 
Dobrze ilustruje to przykład jednego z postępowań kwalifikacyjnych prowadzonych przez po sG. 
kandydatka47 złożyła dokumenty 7 maja 2010 r. wstępną rozmowę kwalifikacyjną odbyła po ponad 
dwóch miesiącach (21 lipca 2010 r.), po kolejnych 8 miesiącach została skierowana i zaliczyła test 
psychologiczny (18 marca 2011 r.) i badania psychofizjologiczne (28 kwietnia 2011 r.). po kolejnym 
miesiącu (26 maja 2011 r.) uzyskała pozytywną opinię wydziału V zamiejscowego zarządu 
spraw wewnętrznych kG sG z siedzibą w białymstoku. w dniu 2 sierpnia 2011 r. zakończyło się 
postępowanie sprawdzające, wymagane ustawą o ochronie informacji niejawnych. w związku 
z upływem ważności badań psychologicznych, kandydatka została skierowana i odnowiła 
testy psychologiczne (6 marca 2012 r.), a następnie została skierowana na ponowne badania 
psychofizjologiczne (na 16 kwietnia 2012 r.), na które się już jednak nie stawiła. w związku z tym, 
23 kwietnia 2012 r. pisemnie poinformowano kandydatkę o rezygnacji z jej oferty. 
przedstawione postępowanie kwalifikacyjne do służby w straży Granicznej, a w zasadzie tylko 
pierwszy jego etap i to niepełny, trwało łącznie 2 lata bez 2 tygodni.

stwierdzono ponadto, że w okresie objętym kontrolą do służby w kG sG przyjęto 26 funkcjonariuszy, 
a wśród nich 11 osób (42,3%), które bezpośrednio przed ubieganiem się o przyjęcie do służby, 
zatrudnione były w tej samej komendzie jako pracownicy cywilni. bezpośrednio po przyjęciu 
do służby lub ukończeniu szkolenia podstawowego 10 funkcjonariuszy (38,5%) zatrudniono 
w tych samych komórkach organizacyjnych, w których pracowali przed przyjęciem do służby, 
a w przypadku 5 funkcjonariuszy (19,2%) – zakres powierzonych im obowiązków był tożsamy 
z zadaniami, które realizowali jako pracownicy cywilni48.

47  Dane osobowe kandydatki i szczegóły postępowania kwalifikacyjnego – akta kontroli po sG str. 112.

48  funkcjonariusze zostali zatrudnieni na następujących stanowiskach: asystenta w kancelarii tajnej wydziału ochrony 
Dokumentacji biura ochrony Informacji Niejawnych ks sG, młodszego asystenta w  sekcji do  spraw koordynacji 
Międzynarodowej współpracy szkoleniowej wydziału organizacji i koordynacji szkolenia bkisz kG sG, kierownika 
sekcji do spraw koordynacji Międzynarodowej współpracy szkoleniowej wydziału organizacji i koordynacji szkolenia 
bkisz kG sG, młodszego asystenta w wydziale organizacyjno-finansowym biura lotnictwa sG oraz starszego specjalisty 
w sekcji planowania wydatków rzeczowych wydziału budżetu kG sG.
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Najwyższa Izba kontroli nie zakwestionowała prawidłowości przeprowadzenia procedury naboru 
do służby tych funkcjonariuszy. przepisy nie ograniczają możliwości przyjęć do służby kandydatów, 
którzy bezpośrednio przed zmianą charakteru zatrudnienia świadczyli pracę na rzecz kG sG. 
jednakże w ocenie NIk, przedstawione działania były niecelowe, gdyż powodowały wzrost kosztów 
zatrudnienia tych osób. Należy ponadto podkreślić, iż jednym z istotnych elementów realizowanego 
równolegle programu modernizacji straży Granicznej49, było zastąpienie funkcjonariuszy pełniących 
służbę na stanowiskach niezwiązanych bezpośrednio z podstawowymi zadaniami formacji, 
wymienionymi w art. 1 ust. 2 ustawy o straży Granicznej, pracownikami cywilnymi. 

testy sprawności fizycznej
NIk pozytywnie oceniła stosowany w straży Granicznej test sprawności fizycznej50. jest on trafny 
diagnostycznie, a wszystkie ćwiczenia mierzą sprawność fizyczną kandydatów. test jest rzetelny, 
co oznacza, że jego wyniki oddają w możliwie dokładny sposób poziom sprawności fizycznej 
kandydatów.

w ocenie NIk nieuzasadnione jest jednak, z punktu widzenia końcowego efektu diagnostycznego, 
stosowanie dwóch ćwiczeń ruchowych mierzących siłę mięśni kończyn górnych51. stwierdzono 
ponadto względnie nierówne wymagania stawiane kobietom i mężczyznom. wymagania stawiane 
kandydującym w ćwiczeniach: skoku w dal z miejsca, skrętoskłonów z leżenia i biegu długiego, 
są różne dla obu płci, ale względnie wyższe wobec kobiet. 

w wystąpieniu pokontrolnym do komendanta Głównego sG, NIk wskazała ponadto na zasadność 
modyfikacji instrukcji wykonywania testu pod kątem wzbogacenia, nie zawsze precyzyjnego, 
opisu ćwiczeń, ilustracjami (schematami) wskazującymi prawidłowe postawy ćwiczących i sposoby 
wykonywania ćwiczeń52. 

Wybrane ustalenia z kontroli w jednostkach terenowych Straży Granicznej
Długotrwałość postępowania

w objętych kontrolą jednostkach terenowych sG stwierdzono następującą długotrwałość 
postępowań kwalifikacyjnych: Morski oddział sG w Gdańsku – od 7,5 do 35 m-cy, średnio 21 m-cy; 
podlaski oddział sG w białymstoku – od 6 do 24 m-cy, średnio 14 m-cy; Nadwiślański oddział sG 
w warszawie – od 5 do 25 m-cy, średnio 10 m-cy; sudecki oddział sG w kłodzku – od 6 do 22 m-cy, 
średnio 14 m-cy. jedną z głównych przyczyn mających wpływ na wielkość tego wskaźnika, był 
czas oczekiwania na przeprowadzenie badań psychofizjologicznych (sięgający nawet 6 miesięcy 
od wpływu podania). liczba terminów i limitów badania, przydzielanych oddziałowi przez 
wydział badań i ocen kadrowych biura kadr i szkolenia kG sG, była niewystarczająca w stosunku 

49  realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „programu modernizacji policji, straży 
Granicznej, państwowej straży pożarnej i biura ochrony rządu w latach 2007-2011” (Dz. u. Nr 35, poz. 213 ze zm.).

50  załącznik Nr 5 do rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.

51  są to ćwiczenia polegające na uginaniu i prostowaniu ramion w podporze leżąc przodem oraz uginaniu i prostowaniu 
ramion w podporze leżąc tyłem na ławeczkach – wykonujący ćwiczenie z podporu, leżąc tyłem (dłonie oparte na ławeczce, 
ramiona wyprostowane w stawach łokciowych, nogi wyprostowane w stawach kolanowych oparte piętami o drugą 
ławeczkę), wykonuje rytmiczne ugięcia ramion w stawach łokciowych, dotykając pośladkami podłoża, następnie powraca 
do postawy wyjściowej; podczas ćwiczenia nogi w stawach kolanowych muszą być wyprostowane, nie wolno wykonywać 
przerw odpoczynkowych (kobiety)/uginaniu i prostowaniu ramion na poręczach – wykonujący ćwiczenie z podporu 
wolnego (dłonie w chwycie zewnętrznym, ramiona wzdłuż tułowia, tułów wyprostowany) ugina ramiona w stawach 
łokciowych tak, aby łokcie znalazły się na wysokości linii barków, następnie powraca do postawy wyjściowej (mężczyźni). 
różni je tylko poziom trudności w wykonaniu ćwiczenia i niewielkie różnice w angażowanych w ćwiczeniach partiach 
mięśni (głównie obręczy kończyny górnej i przedramienia).

52  szczegółowe informacje w tym zakresie przekazano komendantowi Głównemu sG w trakcie kontroli.
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do potrzeb. Długotrwałość postępowania kwalifikacyjnego oznaczała nie tylko dużą uciążliwość 
dla kandydatów, konieczność powtarzania badań, które utraciły ważność, ale w poszczególnych 
wypadkach uniemożliwiała również obsadzenie stanowisk z powodu rezygnacji kandydatów53. 

Naruszenia obowiązującej procedury

Dla każdego z terminów przyjęć, wyznaczonych przez komendanta Głównego straży Granicznej, 
w No sG tworzono listy kandydatów, kierując się kryteriami określonymi przez komendanta 
No sG54. zgodnie z nimi, pierwszeństwo w przyjęciu do służby w danym terminie miały osoby, 
wobec których uprzednio zakończono postępowanie kwalifikacyjne, a które nie zostały przyjęte 
w poprzednich naborach. w uzasadnieniu tego wskazano, iż w wielu przypadkach były to osoby, 
które odbyły już badania psychologiczne i psychofizjologiczne. w przypadku zaś utraty ważności 
tych badań, konieczne byłoby ponowne przebadanie kandydatów.
w dalszej kolejności przyjmowano do służby osoby, które spełniały m.in. następujące kryteria:

 − zostały zwolnione decyzją komendanta Głównego sG z drugiego etapu postępowania 
kwalifikacyjnego,

 − posiadały szczególne kwalifikacje i umiejętności, zgodnie z aktualnymi potrzebami No sG,
 − były zatrudnione i posiadały co najmniej roczny staż w komórkach organizacyjnych No sG,
 − mieszkały w warszawie (lub w okolicy), 

w kolejności ilości uzyskanych punktów w trakcie postępowania.

obowiązujące przepisy, a zwłaszcza § 24 rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, 
nie dają możliwości preferowania kandydatów, wobec których uprzednio zakończono 
postępowanie kwalifikacyjne, tylko dlatego, że nie zostali oni przyjęci do służby we wcześniejszych 
terminach, w tym z powodu zbyt małej liczby punktów. w kontekście potrzeby pozyskania do służby 
jak najlepszych kandydatów, przy poszanowaniu zasady konkurencyjnego naboru, zasadnym jest 
dokonywanie naboru spośród wszystkich opracowanych kadrowo kandydatów, bez względu 
na termin zakończenia przez nich postępowania kwalifikacyjnego, lecz z uwzględnieniem liczby 
uzyskanych punktów. w przypadku No sG, stosowanie zasad komendanta oddziału prowadziło 
do przyjmowania do służby kandydatów z mniejszą liczbą punktów. 
w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, komendant No sG poinformował NIk55, że podjął prace 
nad wypracowaniem nowych rozwiązań w zakresie tworzenia list kandydatów proponowanych 
do przyjęcia do służby w sG. 
stwierdzono ponadto, że w po sG ogłoszenia o prowadzonym naborze nie były publikowane 
w prasie, co było niezgodne z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie naboru, a ponadto w ogłoszeniach 
o naborze zamieszczonych na stronie internetowej po sG, nie podano liczby kandydatów 
przewidywanych do przyjęcia do służby w danym okresie, do czego obliguje § 5 ust. 4 pkt 1 tego 
rozporządzenia. 

komendant podlaskiego oddziału sG poinformował NIk56 o wyeliminowaniu stwierdzonych 
nieprawidłowości.

53  Np. w Morskim oddziale sG, na 35 funkcjonariuszy przyjętych do służby w 23 przypadkach, z uwagi na upływ terminu 
ważności poprzedniego badania, przynajmniej raz powtarzano badanie psychologiczne, a w 9 przypadkach – badanie 
psychofizjologiczne.

54  Notatki służbowe: z 3 listopada 2010 r. – dotyczy naboru w terminie 27 grudnia 2010 r., z 7 lutego 2011 r. – dotyczy naboru 
w terminie 21 marca 2011 r. i z 6 grudnia 2011 r. – dotyczy naboru w terminie 19 grudnia 2011 r.

55  pismo komendanta Nadwiślańskiego oddziału sG w warszawie do Dyrektora Dpibw NIk nr Nw-ks/8569/12 z dnia 
20 listopada 2012 r.

56  pismo komendanta podlaskiego oddziału sG w białymstoku do Dyrektora Delegatury NIk w białymstoku nr po-ks/3842/12 
z dnia 17 października 2012 r.
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3.2.2.   służba przygotowawcza nowo przyjętych funkcjonariuszy

we wszystkich, objętych kontrolą służbach i  formacjach, obowiązywała nowo przyjętych 
funkcjonariuszy 3 letnia służba przygotowawcza57. każdy z szefów służb i komendantów głównych 
kontrolowanych formacji dysponował ustawowym uprawnieniem do skrócenia okresu służby 
przygotowawczej nowo przyjętego funkcjonariusza albo zwolnienia go od odbywania tej służby.

wszyscy nowo przyjęci funkcjonariusze mieli obowiązek złożyć, przed podjęciem służby, ślubowanie 
bądź przysięgę58, a w trakcie służby podlegali opiniowaniu służbowemu, z reguły częstszemu niż 
później, w okresie służby stałej. 

3.2.2.1.  agencja bezpieczeństwa wewnętrznego 

Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
stosownie do postanowień art. 47 ust. 1 ustawy o abw, przed podjęciem służby funkcjonariusz 
abw składa ślubowanie. przepis ten szef abw doprecyzował w § 2 ust. 1 ceremoniału składania 
ślubowania w abw59, w którym określił, że funkcjonariusz składa ślubowanie w terminie 
nieprzekraczającym miesiąca od daty podjęcia służby. ponadto szef abw zakazał funkcjonariuszom 
wykonywania, przed złożeniem ślubowania, czynności określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o abw60 
(§ 1 ceremoniału).
w trakcie kontroli w centrali abw ustalono, że funkcjonariusze przyjęci do służby przygotowawczej 
składali ślubowania często ze znacznym opóźnieniem.
Na 51 funkcjonariuszy, którzy objęli służbę w okresie objętym kontrolą, 15 złożyło ślubowanie 
w wymaganym terminie, a 36 (71%) – z przekroczeniem obowiązującego 30 dniowego terminu. 
stwierdzono przy tym:

 − 13 przypadków przekroczenia terminu o           1 do 68 dni,
 − 10 przypadków         82 do 159 dni,
 − 8 przypadków     183 do 303 dni,
 − 5 przypadków     349 do 649 dni.

Nie stwierdzono przypadków wykonywania przez tych funkcjonariuszy czynności określonych 
w art. 21 ust. 1 ustawy o abw, przed złożeniem przez nich ślubowania.

podstawową przyczyną przedstawionych opóźnień były odległe, w stosunku do terminów 
przyjęcia do służby, terminy szkolenia na pierwszy stopień podoficerski, w trakcie którego składali 
ślubowania. potwierdziły to wyjaśnienia zastępcy Dyrektora biura kadr i Dyrektora Departamentu 
bezpieczeństwa teleinformatycznego abw.
Najwyższa Izba kontroli oceniła, że wielomiesięczne opóźnienia w składaniu ślubowania, wynikające 
z opóźnień w realizacji szkolenia, świadczą o braku należytego nadzoru nad tym obszarem.

57  przepisy: art. 49 ust. 1 ustawy o abw , art. 53 ust. 1 ustawy o cba, art. 29 ust. 1 ustawy o policji oraz art. 35 ust. 1 ustawy o sG. 

58  zgodnie z postanowieniami art. 47 ustawy o abw, art. 27 ustawy o policji i art. 33 ustawy o straży Granicznej, funkcjonariusze 
tych służb i formacji składają „ślubowanie”; funkcjonariusze cba, zgodnie z art. 51 ustawy o cba, składają „przysięgę”. 
wszyscy składają ją przed podjęciem służby.

59  zarządzenie Nr 10 szefa agencji bezpieczeństwa wewnętrznego z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie ceremoniału składania 
ślubowania w agencji bezpieczeństwa wewnętrznego (Dz. urz. abw Nr 1.03).

60  przepis art. 21 ust. 1 ustawy o abw stanowi, że w granicach zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, funkcjonariusze 
abw wykonują: 1) czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze w celu rozpoznawania, zapobiegania 
i wykrywania przestępstw oraz ścigania ich sprawców; 2) czynności operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-informacyjne 
w  celu uzyskiwania i  przetwarzania informacji istotnych dla ochrony bezpieczeństwa państwa i  jego porządku 
konstytucyjnego.



 

32

w a ż N I e j s z e  w y N I k I  k o N t r o l I

opiniowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
kontrolą objęto opiniowanie 56 nowo przyjętych funkcjonariuszy. w 55 przypadkach sporządzono 
opinie na formularzu określonym w rozporządzeniu w sprawie opiniowania. w jednym przypadku 
nie przeprowadzono wymaganego opiniowania, w  2 przypadkach doszło do  opóźnień 
w sporządzeniu opinii wynoszących 35 i 102 dni.

wybrane ustalenia z kontroli w jednostkach terenowych abw 
w Delegaturze abw w białymstoku stwierdzono, że z 10 nowo przyjętych funkcjonariuszy, 2 złożyło 
ślubowanie w dniu przyjęcia do służby, natomiast 8 – w terminie od 10 do 217 dni po przyjęciu 
do służby, w tym 5 funkcjonariuszy ponad 30 dni po przyjęciu do służby. 

podstawową tego przyczyną były opóźnienia w  kierowaniu na  szkolenie podstawowe, 
co – wobec przyjęcia zasady składania ślubowania w trakcie szkolenia podstawowego – 
skutkowało automatycznie opóźnieniami w składaniu ślubowania. ponadto w przypadku jednego 
funkcjonariusza stwierdzono, iż przez 48 dni wykonywał on czynności określone w art. 21 ust. 1 
ustawy o abw (czynności operacyjno-rozpoznawcze) bez złożenia ślubowania, co stanowiło 
naruszenia przepisu art. 47 ust. 1 ustawy o abw oraz zarządzenia szefa abw.

Część ustaleń kontroli w ABW, z uwagi na ich niejawny charakter, została przedstawiona  
w informacji niejawnej skierowanej do najważniejszych osób w państwie,  

wskazanych w zał. nr 5.7. na stronie 75 Informacji.

3.2.2.2.  centralne biuro antykorupcyjne

kontrolą objęto 60 kandydatów przyjętych do służby przygotowawczej w cba. Nie stwierdzono 
przypadków zwolnienia kandydata z tej służby i przyjęcia bezpośrednio do służby stałej.
kontrola wykazała, że spośród kandydatów przyjętych do  służby w  latach 2010–2012 
(I półrocze), w 4 przypadkach nie udokumentowano złożenia przysięgi przez nowo przyjętego 
funkcjonariusza. brak podpisanego formularza przysięgi w aktach osobowych, stanowił naruszenie 
§ 7 ww. zarządzenia, który stanowi, że formularz ten włącza się do akt osobowych. 
Niezależnie od powyższego, NIk zwróciła uwagę szefa cba, że wprowadzony jego zarządzeniem61, 
wzór formularza przysięgi nie zawierał pozycji „data” i nie była ona wpisywana do dokumentów, 
co uniemożliwiało stwierdzenie czy przysięga została złożona przed podjęciem służby. 

w ocenie NIk, pomimo braku określonego przepisami prawa obowiązku, dokumentowanie 
faktu i terminu składania przysięgi przez nowo przyjmowanych funkcjonariuszy cba, ma istotne 
znaczenie dla celów dowodowych i powinno być systematycznie prowadzone. 

w cba nie sformułowano planu służby przygotowawczej, jak również nie określono jakiego rodzaju 
zadania wykonują funkcjonariusze w tej służbie. kierownicy jednostek organizacyjnych, przełożeni 
funkcjonariuszy, w autonomiczny sposób określali zasady odbywania służby, w tym zakres i rodzaj 
zadań czy stopień ich skomplikowania. 

zgodnie z art. 57 ustawy o cba, funkcjonariusz podlega opiniowaniu służbowemu. 
badaniom poddano teczki akt osobowych funkcjonariuszy cba przeniesionych w okresie objętym 
kontrolą NIk ze służby przygotowawczej do służby stałej. 

61  zarządzenie nr  4/06 szefa cba w  sprawie ceremoniału składania przysięgi funkcjonariuszy centralnego biura 
antykorupcyjnego (Dz. urz. cba Nr 1, poz. 3).
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stwierdzono następujące nieprawidłowości w sporządzaniu przedmiotowych opinii służbowych:

 − na 38 wymaganych, brak było opinii w 15 przypadkach (39%), natomiast w 6 przypadkach 
opinie wydano z opóźnieniem wynoszącym od 2 do 136 dni: średnio 53 dni;

 − 4 z 19 opinii służbowych funkcjonariuszy, związanych z przejściem do służby stałej, wydano 
z opóźnieniem.

3.2.2.3.  policja

kontrolą objęto dokumentację postępowań kwalifikacyjnych 403 funkcjonariuszy kGp, ksp oraz 
kwp w białymstoku, Gdańsku i wrocławiu. wszyscy nowo przyjęci funkcjonariusze złożyli, przeciętnie 
w terminie do miesiąca od dnia przyjęcia do służby w policji, wymagane ustawą ślubowanie. 

wszyscy objęci kontrolą policjanci zostali skierowani do służby przygotowawczej. Nie wystąpiły 
przypadki przyjęcia bezpośrednio do służby stałej. 

okres służby przygotowawczej nowo przyjętych funkcjonariuszy policji wypełniała ich adaptacja 
zawodowa62. celem adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej jest planowe 
i zorganizowane przygotowanie nowo przyjętych do służby policjantów do samodzielnego 
wykonywania zadań służbowych, z uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach działań 
oddziałów prewencji policji albo samodzielnych pododdziałów prewencji policji, a w szczególności: 
ugruntowanie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz doskonalenie samodzielnych 
i zespołowych sposobów wykonywania obowiązków służbowych. adaptacja zawodowa policjanta 
realizowana była w szczególności poprzez: 

1) szkolenie zawodowe podstawowe w szkołach policji, które – zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy o policji 
– jest warunkiem uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do mianowania na stanowisko 
służbowe;

2) delegowanie policjanta do czasowego, na okres 49 dni, pełnienia służby w oddziale prewencji 
policji albo samodzielnym pododdziale prewencji policji. 

3) wykonywanie obowiązków służbowych w jednostce organizacyjnej policji, w której policjant 
pełnił służbę przy wsparciu opiekuna służbowego.

skrócenie służby przygotowawczej, po upływie roku tej służby, stwierdzono tylko w odniesieniu 
do 2 funkcjonariuszy kGp. obydwaj uzyskali opinie służbowe stwierdzające ich przydatność 
do służby, a z uwagi na wysokie kwalifikacje zawodowe, zostali mianowani funkcjonariuszami 
w służbie stałej.
w trakcie służby przygotowawczej, z  badanej populacji zwolniono ze  służby w  policji 
15 funkcjonariuszy. wszyscy zostali zwolnieni na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o policji, 
tj. na wniosek policjanta. ponadto w okresie objętym kontrolą, ze szkolenia zawodowego 
podstawowego usunięto, na podstawie § 43 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szkolenia 
w policji63, 5 funkcjonariuszy komendy stołecznej policji.
funkcjonariusze byli opiniowani zgodnie z obowiązującymi przepisami – stwierdzono jedynie 
pojedyncze przypadki opóźnień w sporządzeniu opinii. pozytywna opinia nie miała wpływu 

62  Decyzja Nr 374 komendanta Głównego policji z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów 
w służbie przygotowawczej (Dz. urz. kGp Nr 13, poz. 66).

63  przepis ten stanowi, że słuchacza można usunąć ze szkolenia, jeżeli popełnił czyn o znamionach wykroczenia albo 
przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego udział w szkoleniu.
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na skrócenie służby przygotowawczej lub zwolnienie z jej odbywania, miała natomiast wpływ 
na mianowanie funkcjonariuszy na wyższe stopnie policyjne bądź stanowiska służbowe64.

3.2.2.4.  straż Graniczna
kontrolą objęto dokumentację postępowań kwalifikacyjnych 182 nowo przyjętych funkcjonariuszy 
straży Granicznej przyjętych do służby w komendzie Głównej straży Granicznej oraz w Morskim, 
Nadwiślańskim i podlaskim oddziale sG65. 
wszyscy nowo przyjęci funkcjonariusze złożyli, przeciętnie w terminie do miesiąca od dnia przyjęcia 
do służby, wymagane ustawą ślubowanie. 170 z nich skierowano do służby przygotowawczej. 
bezpośrednio do służby stałej, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o sG, w uznaniu wysokich 
kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, przyjęto 12 funkcjonariuszy (7%), z tego 3 – w kG sG, 
9 – w No sG w warszawie.

służba przygotowawcza
w trakcie służby przygotowawczej:

 − przełożeni 2 funkcjonariuszy zwrócili się do komendanta Głównego sG o skrócenie okresu ich 
służby przygotowawczej. stosowaną zgodę otrzymał tylko 1 funkcjonariusz (z No sG);

 − 3 funkcjonariuszy (2%), na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy o sG66, zwolniono ze służby w sG;
 −  w uznaniu zasług w trakcie służby i szkolenia 78 funkcjonariuszy (43%) otrzymało awanse w na 

wyższe stopnie lub stanowiska.
w aktach osobowych funkcjonariuszy objętych próbą kontrolną, znajdowały się akty ślubowania, 
według obowiązującego wzoru, dokumentujące złożenie ślubowania w wymaganym terminie.
Nie sporządzano ogólnego planu (programu) przebiegu służby przygotowawczej funkcjonariuszy sG. 
Na czas trwania służby przygotowawczej funkcjonariuszom nie przydzielano opiekuna.
przez pierwsze 8 miesięcy po przyjęciu do służby przygotowawczej, funkcjonariusze uczestniczyli 
w szkoleniu podstawowym oraz, następującym bezpośrednio po nim, szkoleniu w zakresie szkoły 
podoficerskiej. w okresie tym funkcjonariusze pełnili służbę na najniższym stanowisku służbowym 
– kursant, w związku z czym, jako osoby uczestniczące w szkoleniu, nie wykonywali ustawowych 
zadań straży Granicznej. Dopiero ukończenie wymienionych wyżej szkoleń, uprawniało 
do mianowania funkcjonariuszy na wyższe stanowiska i wykonywania przez nich ustawowych 
zadań służbowych.
zgodnie z programami szkolenia zatwierdzonymi przez komendanta Głównego straży Granicznej, 
w ramach szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej funkcjonariusze odbywali, trwającą około 
miesiąca, praktykę zawodową w placówkach sG.

opiniowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
w wyniku analizy opinii funkcjonariuszy kG sG, stwierdzono rozbieżności w zakresie interpretacji, 
przez ich bezpośrednich przełożonych, przepisów dotyczących terminu sporządzania opinii 
po pierwszym roku służby przygotowawczej. 

64  kwestie te zostały szczegółowo przedstawione w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do komendanta Głównego 
policji 19 listopada 2012 r. i komendantów kontrolowanych komend wojewódzkich policji oraz opublikowane na stronie 
NIk http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik.

65  w sudeckim oddziale sG w kłodzku, w okresie objętym kontrolą, żaden z kandydatów zakwalifikowanych do służby 
w sG, nie został do niej przyjęty, z uwagi na zmiany przez komendanta Głównego sG decyzji w sprawie limitu naboru 
dla oddziału. ostatecznie oddziałowi nie przydzielono żadnego etatu. wg wyjaśnień wynikało to z trwającej aktualnie 
restrukturyzacji straży Granicznej, której przedmiotem jest zmniejszenie liczby i obsady etatowej jednostek straży 
Granicznej na wewnętrznych granicach unii europejskiej.

66  art. 45 ust. 3 ustawy o sG stanowi, że funkcjonariusza zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego 
zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby.
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część przełożonych, okres trwania służby liczyła od daty zawartej w rozkazie personalnym 
o przyjęciu do służby, a opinię służbową sporządzali na 30 dni przed upływem roku od tej daty67, bez 
względu na realizowane przez funkcjonariusza zadania. Inni, powołując się na postanowienia § 2 
ust. 2 ww. rozporządzenia, wskazywali, iż okres roku na sporządzenie opinii służbowej należy liczyć 
od dnia ostatniego opiniowania, które w przypadku funkcjonariusza w służbie przygotowawczej 
następuje po zakończeniu szkolenia podoficerskiego68. w przypadku zaś jednego funkcjonariusza 
(przyjętego 28 grudnia 2010 r.), sporządzenie opinii służbowej na zakończenie szkolenia w zakresie 
szkoły podoficerskiej w dniu 26 września 2011 r., uznane zostało przez przełożonego tego 
funkcjonariusza za spełnienie wymogu opiniowania po pierwszym roku służby przygotowawczej.
kontrola NIk wykazała ponadto, że pracownicy ośrodków szkoleniowych, w których realizowane 
były szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej oraz podstawowe, po zakończeniu tych szkoleń 
dokonywali opiniowania funkcjonariuszy w sposób bardzo zróżnicowany. w przypadku 
funkcjonariuszy, którzy ww. szkolenia ukończyli w centralnym ośrodku szkolenia straży Granicznej 
w koszalinie nie podlegało ocenie ich przygotowanie zawodowe oraz sposób wykonywania 
zadań służbowych, podczas gdy funkcjonariusze kończący szkolenia w centrum szkolenia straży 
Granicznej w kętrzynie byli w tych obszarach oceniani69.

3.2.3.   szkolenie, w tym baza szkoleniowa formacji objętych kontrolą

3.2.3.1.  agencja bezpieczeństwa wewnętrznego

organizacja szkolenia
jednostką organizacyjną abw realizującą politykę szkoleniową abw jest biuro kadr abw. 
jednostką realizującą szkolenia jest centralny ośrodek szkolenia abw w emowie, zwany dalej „cos” 
lub „ośrodkiem”.
w ramach szkolenia zawodowego w abw jest organizowane m.in. szkolenie na pierwszy stopień 
podoficerski. szkolenie to jest, jak stanowi § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkolenia w abw, 
obowiązkowym szkoleniem podstawowym dla funkcjonariusza przyjętego do służby w abw, 
niezależnie od stażu służby lub pracy poza abw. funkcjonariusz kierowany jest na szkolenie 
podstawowe bezpośrednio po przyjęciu do służby w abw (§ 6 ust. 2). szkolenie na pierwszy stopień 
podoficerski jest prowadzone w formie szkolenia grupowego, jako szkolenie stacjonarne w systemie 
skoszarowanym (§ 13 ust. 3). szef abw w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyrazić 
zgodę na szkolenie funkcjonariusza w formie indywidualnej, organizowane i prowadzone przez 
cos abw w emowie lub inną jednostkę organizacyjną. po ukończeniu szkolenia na pierwszy stopień 
podoficerski funkcjonariusz może zostać skierowany do odbycia szkolenia specjalistycznego 
i szkolenia doskonalenia zawodowego oraz języków obcych (§§ 10 i 11). w latach 2010–2012 
(I połowa) wszyscy funkcjonariusze przyjęci do służby przygotowawczej, zostali skierowani 
na obowiązkowe szkolenie podstawowe – na pierwszy stopień podoficerski.

67  zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie opiniowania funkcjonariuszy sG, opinię służbową funkcjonariusza 
sporządza się w okresie służby przygotowawczej – na 30 dni przed upływem każdego roku służby oraz przed mianowaniem 
na stałe. 

68  przepis § 2 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że terminy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2 lit. a, liczy się od dnia przyjęcia 
do służby lub od dnia ostatniego okresowego opiniowania służbowego. przyczyną rozbieżności interpretacyjnej jest 
zatem, w opinii NIk, zawarty we wskazanych przepisach spójnik "lub".

69  kwestie te zostały szczegółowo przedstawione w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do komendanta Głównego 
straży Granicznej 19 listopada 2012 r. i komendantów kontrolowanych oddziałów sG oraz opublikowane na stronie NIk 
http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik
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po zakończeniu kontroli rozpoznawczej, NIk zwróciła się do szefa abw z wnioskiem o podjęcie 
działań legislacyjnych ukierunkowanych na modyfikację przepisów w tym zakresie, tak aby 
wszystkich nowo przyjętych funkcjonariuszy objąć szkoleniem podstawowym, ale zróżnicowanym 
adekwatnie do ich doświadczenia zawodowego i posiadanych kwalifikacji, w szczególności 
wyższych niż podoficerskie.
funkcjonariusz w służbie przygotowawczej odbywa staż w jednostce organizacyjnej, w której pełni 
służbę, według programu ustalonego przez kierownika tej jednostki, pod nadzorem opiekuna stażu, 
wyznaczonego przez kierownika jednostki (§ 7). 

baza szkoleniowa
centralny ośrodek szkolenia abw w emowie dysponuje odpowiednią do potrzeb liczbą miejsc 
noclegowych dla słuchaczy. bazę kwaterunkową uzupełnia stołówka, zaś bazę szkoleniową ośrodka 
stanowią m.in.: tor przeszkód boisko sportowe, obiekty treningowe (m.in. autobus przegubowy, 
odcinek toru kolejowego z rampą oraz dwoma wagonami pasażerskimi, dwukondygnacyjna 
strzelnica), sale wykładowe.

zdjęcie nr 7 
centralny ośrodek szkolenia abw w emowie – tor sprawności fizycznej

Źródło: materiały kontrolne NIK

w ocenie NIk, infrastruktura ośrodka oraz znajdujące się na jego wyposażeniu uzbrojenie, sprzęt 
i pomoce szkoleniowe, są wystarczające do realizacji ustalonego procesu dydaktycznego.
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zdjęcie nr 8 
centralny ośrodek szkolenia abw w emowie – strzelnica – widok ze sterowni

Źródło: materiały kontrolne NIK

Część ustaleń kontroli w ABW, z uwagi na ich niejawny charakter, została przedstawiona  
w informacji niejawnej skierowanej do najważniejszych osób w państwie,  

wskazanych w zał. nr 5.7. na stronie 75 Informacji.

3.2.3.2.  centralne biuro antykorupcyjne

organizacja szkolenia
zgodnie z postanowieniami § 39 zarządzenia szefa cba w sprawie szkolenia, ogólny nadzór nad 
realizacją i przebiegiem szkoleń podstawowych, specjalistycznych oraz doskonalących sprawuje 
szef cba, natomiast nadzór szczegółowy nad realizacją szkoleń – Dyrektor bkis cba. 
zgodnie z § 8 ww. zarządzenia szefa cba, szkolenia są prowadzone na podstawie rocznego planu. 
przy jego sporządzaniu brane były pod uwagę potrzeby oraz możliwości szkoleniowe w zakresie 
organizowania i prowadzenia szkoleń. w cba nie opracowano rocznego planu szkolenia cba na rok 
2010, co stanowiło naruszenie § 8 ust. 1 zarządzenia szefa cba w sprawie szkolenia. w roku tym 
kontynuowano realizację planu z 2009 r., przy czym faktu tego nie sformalizowano – dokument 
zawierający plan przedsięwzięć szkoleniowych nie został zatwierdzony przez szefa cba. 
Dokumentacja szkoleniowa została wykonana zgodnie z przepisami zarządzenia szefa cba, 
w odniesieniu do wszystkich funkcjonariuszy odbywających szkolenie w cba. stwierdzono 
natomiast brak wymaganej dokumentacji szkoleniowej w stosunku do 7 funkcjonariuszy 
odbywających szkolenie podstawowe w abw w latach 2010–2012 (I połowa). ustalono, że abw 
udostępniła jedynie wyciągi z programu szkolenia, zamiast pełnej dokumentacji.

realizacja szkolenia
cba nie posiadało własnego ośrodka szkoleniowego. szkolenia funkcjonariuszy cba realizowano 
przy wykorzystaniu bazy szkoleniowej innych służb i formacji (abw, policja, straż Graniczna) 
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oraz podmiotów cywilnych. Na obiektach tych przeszkolono, w latach 2010–2012 (I połowa), 
1247 funkcjonariuszy cba. 

w roku 2010 szkolenie podstawowe ukończyło 18 osób w stosunku do 80 zaplanowanych (72 osoby 
faktycznie przyjęte). pozostałe 54 osoby zostały zwolnione z tego obowiązku – jako powód 
wskazano ukończenie przez tych funkcjonariuszy kursów podstawowych w innych formacjach, 
w których pełnili poprzednio służbę. w planie szkoleń na rok 2011 zaplanowano objęcie szkoleniem 
podstawowym jedynie 5 funkcjonariuszy. w trakcie tego roku szef cba podjął decyzję o obowiązku 
kierowania na szkolenie podstawowe wszystkich funkcjonariuszy, również tych, którzy ukończyli 
uprzednio kursy podstawowe w innych formacjach. w związku z powyższym liczba rzeczywiście 
przeszkolonych w roku 2011 wyniosła 25 osób. Na rok 2012 zaplanowano szkolenie podstawowe 
dla 29 funkcjonariuszy cba. w dniu 30 czerwca 2012 r. w trakcie szkolenia podstawowego było 
5 funkcjonariuszy.
w ocenie NIk, szkolenie podstawowe pełni istotną rolę w przygotowaniu funkcjonariuszy formacji 
do realizacji jej zadań, dlatego też zwolnienie z jego odbycia powinno następować jedynie 
w przypadkach szczególnych. 

szkolenie specjalistyczne przygotowuje do wykonywania zadań służbowych na stanowiskach, 
na których wymagane są specjalistyczne kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonywanie 
czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, analityczno-informacyjnych 
oraz kontrolnych. w okresie objętym kontrolą w cba nie zrealizowano w pełnym zakresie potrzeb 
w zakresie szkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy. w roku 2010 przeszkolono jedynie 
7% planowanej liczby funkcjonariuszy. w roku 2011 zrealizowano 55% planowanych szkoleń 
specjalistycznych. Do połowy 2012 r. na planowanych 60 funkcjonariuszy, nie przeszkolono żadnego 
(0%)70. Dyrektor bkis cba wskazał, że było to spowodowane głównie ograniczeniami związanymi 
z sytuacją finansową i niezapewnieniem właściwych warunków do realizacji szkoleń (brak bazy 
szkoleniowej). 

w opinii NIk, specyfika szkoleń służb, w szczególności specjalistycznych, wymaga przeprowadzenia 
ich w ośrodkach szkoleniowych dysponujących odpowiednią infrastrukturą, pozwalającą 
na skoszarowanie uczestników i realizację zadań w terenie. cba nie zdołało utworzyć własnego 
ośrodka, ani też zapewnić sobie, niezbędnego dla potrzeb planowanych szkoleń, dostępu do tego 
typu obiektów. cba nierzetelnie przygotowało realizację procesu szkolenia specjalistycznego. 
pomimo powtarzających się utrudnień w realizacji procesu szkoleniowego nie podjęto działań, 
które zapewniłyby właściwą realizację procesu szkolenia. 

w opinii NIk, szkolenia specjalistyczne mają istotne znaczenie dla realizacji zadań cba, a ich brak 
może mieć negatywny wpływ na skuteczność i prawidłowość podejmowanych działań.

Część ustaleń kontroli w CBA, z uwagi na ich niejawny charakter, została przedstawiona  
w informacji niejawnej skierowanej do najważniejszych osób w państwie,  

wskazanych w zał. nr 5.7. na stronie 75 Informacji.

70  początkowy plan zakładał przeszkolenie w 2012 roku 350 funkcjonariuszy, jednak ze względu na brak dostępu do bazy 
szkoleniowej został ograniczony do 60 funkcjonariuszy
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3.2.3.3 policja71

organizacja szkolenia

potrzeby szkoleniowe określone przez jednostki organizacyjne policji były zgłaszane do biura 
kadr i szkolenia kGp. po ich zweryfikowaniu i zatwierdzeniu, biuro kadr i szkolenia kGp przesyłało 
stosowne informacje do jednostek szkoleniowych policji, które sporządzały plany szkoleń 
i plany doskonalenia zawodowego na dany rok. w bkisz przedmiotowe plany były analizowane, 
korygowane i zatwierdzane. 
określanie potrzeb szkoleniowych policji odbywało się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
w sprawie szkolenia w policji72 i w ocenie NIk pozwalało na właściwe zaplanowanie zadań w tym 
zakresie. 

realizacja szkolenia
baza szkoleniowa policji umożliwiła objęcie szkoleniem zawodowym podstawowym wszystkich 
policjantów, zgodnie z korygowanymi w trakcie roku limitami przyjęć do służby73 oraz na realizację 
szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych. w 2009 r. szkoleniem zawodowym 
podstawowym objęto 6.366 policjantów, w 2010 r. – 3.665, w 2011 r. – 5.840, w I kwartale 2012 r. – 
1.501. szkoleniem zawodowym absolwentów szkół wyższych objęto w 2009 r. 1.495 policjantów, 
w 2010 r. – 1.427, w 2011 r. – 941, w I kwartale 2012 r. – 281.

zdjęcie nr 9 
szkoła policji w pile – sala do nauki daktyloskopii

Źródło: materiały kontrolne NIK

71  badania kontrolne i ustalenia dotyczące szkolenia i bazy szkoleniowej policji zostały dokonane przez Departament porządku 
i bezpieczeństwa wewnętrznego NIk w ramach kontroli p/12/185 – funkcjonowanie szkół i ośrodków szkoleniowych 
w policji, państwowej straży pożarnej i straży Granicznej, koordynowanej przez Delegaturę NIk we wrocławiu.

72  rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w policji (Dz. u. Nr 126, poz. 877 ze zm.).

73  Np. limit wstępny na grudzień 2009 r. wyniósł 1.100, a po zmniejszeniu – 958; limit wstępny na luty 2010 r. wyniósł 300, 
a po zmniejszeniu – 0; limity na: kwiecień 2010 r. – wstępny – 980, po zmniejszeniu – 717; sierpień 2010 – wstępny – 980, 
po zmniejszeniu – 641. zmniejszanie wstępnych limitów przyjęć było spowodowane tym, że limity wydatków komendanta 
Głównego policji (dysponenta środków budżetu państwa II stopnia) nie zabezpieczały potrzeb finansowych policji. 
utrzymywanie wakatów, powiązane z ograniczaniem liczby przyjęć do służby w policji, pozwalało na sfinansowanie zadań 
policji, w tym szkolenia zawodowego podstawowego nowo przyjętych funkcjonariuszy. 
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baza szkoleniowa szkół policji nie pozwalała jednak na zaspokojenie potrzeb w zakresie doskonalenia 
zawodowego. Na rok 2009 zapotrzebowano przeszkolenie 20.328 osób, plan przewidywał 
przeszkolenie 9.429 osób (46,4% potrzeb), przeszkolono zaś – 8.651 osób (42,6% potrzeb). w 2010 r. 
było to odpowiednio: 15.457, 10.263 (66,4%) i 9.686 osób (62,7%); w 2011 r. – odpowiednio: 16.809, 
11.126 (66,2%) i 10.624 osoby (63,2%). 

Niezależnie od powyższego, baza kwaterunkowa szkół policji nie była w latach 2009-2011 w pełni 
wykorzystywana. w wyniku porównania średniej dziennej liczby czynnych miejsc kwaterunkowych 
ze średnią dzienną liczbą słuchaczy stwierdzono, że w 2009 r. wykorzystywano 1.223 miejsca 
kwaterunkowe, tj. 25,2% posiadanej bazy. w kolejnych 2 latach użytkowano odpowiednio: w 2010 r. 
– 1.699 miejsc (40,7%); w 2011 r. – 847 (21,8%). było to spowodowane m.in.: obniżaniem limitów 
przyjęć do służby; kończeniem kursów w środku tygodnia; odwoływaniem zaplanowanych kursów74 
w związku z niekierowaniem, przez komendantów jednostek organizacyjnych policji, policjantów 
zgłoszonych uprzednio do przeszkolenia oraz koniecznością wykorzystania urlopów przez kadrę 
dydaktyczną szkół.

NIk wskazała na celowość przeanalizowania przyczyn niepełnego wykorzystania bazy kwaterunkowej 
szkół policyjnych, podjęcie działań w celu lepszego zaspakajania potrzeb szkoleniowych policji 
oraz przedsięwzięć dyscyplinujących osoby funkcyjne, w celu umożliwienia policjantom udziału 
w zaplanowanych szkoleniach.

baza szkoleniowa
bazę szkoleniową policji stanowiły: wyższa szkoła policji w szczytnie75, szkoły policji w słupsku, 
pile i katowicach oraz centrum szkolenia policji w legionowie. w okresie objętym kontrolą 
funkcjonowały ponadto, i w 2009 r. realizowały szkolenia zawodowe podstawowe, ośrodki szkolenia 
policji (osp): w Gdańsku76, w poznaniu77 i w Łodzi, z siedzibą w sieradzu78.

w ocenie NIk podstawową przyczyną, przedstawionych powyżej problemów z realizacją szkoleń 
policjantów, jest niewystarczający stan bazy szkoleniowej. Na problem ten NIk zwróciła uwagę już 
w 2006 r.79 w wyniku kontroli nr p/05/080 stwierdzono, że do połowy 2003 r. szkolenie podstawowe 
policjantów i doskonalenie zawodowe realizowały szkoły policji w katowicach, pile i słupsku oraz 
14 ośrodków szkolenia. po likwidacji ośrodków szkolenia80, szkolenie podstawowe policjantów 
przejęły szkoły policji i wyższa szkoła policji w szczytnie. odbyło się to kosztem realizowanego przez 

74  Np. w wyższej szkole policji w szczytnie nie został zrealizowany, w dniach 5-30.09.2011 r., kurs specjalistyczny w zakresie 
analizy kryminalnej z powodu nie przybycia osób wytypowanych na kurs (zgłoszono16 osób); w dniach 5-16.12.2011 r. 
nie odbył się kurs specjalistyczny w zakresie pełnienia służby we wspólnych centrach współpracy w rejonach przygranicznych 
z powodu niewielkiej liczby zgłoszonych osób (zgłoszono 8 osób).

75  wspol jest publiczną szkołą wyższą – uczelnią służb państwowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. u. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), nadzorowaną przez Ministra spraw wewnętrznych oraz jednostką 
organizacyjną policji.

76  ośrodek został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2010 roku przez komendanta Głównego policji zarządzeniem Nr 1152 
z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie likwidacji ośrodka szkolenia policji w Gdańsku (Dz. urz. kGp Nr 9, poz. 36).

77  ośrodek został zlikwidowany z dniem 31 marca 2011 r. przez komendanta Głównego policji zarządzeniem Nr 271 z dnia 
8 marca 2011 r. w sprawie likwidacji ośrodka szkolenia w poznaniu (Dz. urz. kGp Nr 2, poz. 11). 

78  ośrodek szkolenia policji w Łodzi kontynuuje działalność szkoleniową, choć ograniczoną do doskonalenia zawodowego 
organizowanego lokalnie przez komendę wojewódzką policji w Łodzi.

79  Informacja o wynikach kontroli organizacji i realizacji procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego w policji, NIk, czerwiec 
2006 r. 

80  zarządzenie Nr 23 komendanta Głównego policji z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie likwidacji ośrodków szkolenia policji 
(Dz. urz. kGp Nr 6, poz. 21).
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te szkoły szkolenia specjalistycznego i wyższego. wobec rosnących potrzeb szkoleniowych, z dniem 
1 października 2004 r. reaktywowano osp w sieradzu, a z dniem 1 maja 2005 r. osp w Gdańsku 
i poznaniu, z których dwa jednakże zlikwidowano w latach 2010–2011.

zdjęcie nr 10 
ośrodek szkolenia policji komendy wojewódzkiej policji w Gdańsku – sala wykładowa (stan 2005 r.)

Źródło: materiały kontrolne NIK

w ocenie NIk, stan bazy szkoleniowej policji, stwierdzony w wyniku kontroli, w tym likwidacja 
dwóch z trzech ostatnich ośrodków szkolenia, uniemożliwia zabezpieczenie całości potrzeb 
szkoleniowych policjantów.

3.2.3.4.  straż Graniczna81

organizacja szkolenia
NIk pozytywnie oceniła realizację przez komendanta Głównego straży Granicznej obowiązków 
ustalonych w art. 3a ustawy o straży Granicznej w zakresie organizowania i określania zasad 
szkolenia zawodowego funkcjonariuszy oraz pracowników oraz sprawowanie nadzoru nad 
ośrodkami szkolenia straży Granicznej.
bezpośredni nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia sG w zakresie działalności dydaktycznej, 
w okresie objętym kontrolą, sprawował Dyrektor biura kadr i szkolenia kG sG. prowadzona analiza 
efektywności szkolenia doprowadziła do wprowadzenia nowych programów szkolenia:

 − podstawowego funkcjonariuszy sG (zaakceptowany 2 grudnia 2011 r.),
 − z zakresu szkoły podoficerskiej funkcjonariuszy sG w służbie przygotowawczej (2 grudnia 2011 r.),
 − z zakresu szkoły chorążych funkcjonariuszy sG w służbie stałej (6 kwietnia 2012 r.).

81  badania kontrolne i  ustalenia dotyczące szkolenia i  bazy szkoleniowej straży Granicznej zostały dokonane przez 
Departament porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego NIk w ramach kontroli p/12/185 – funkcjonowanie szkół 
i ośrodków szkoleniowych w policji, państwowej straży pożarnej i straży Granicznej, koordynowanej przez Delegaturę 
NIk we wrocławiu.
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baza szkoleniowa
w okresie objętym kontrolą w straży Granicznej funkcjonowały ośrodki szkolenia: centralny 
ośrodek szkolenia sG w koszalinie, centrum szkolenia sG w kętrzynie, ośrodek tresury psów 
służbowych sG w lubaniu (do 31 grudnia 2009 r.) oraz ośrodek szkoleń specjalistycznych sG 
w lubaniu (utworzony 1 października 2009 r.).
Do zadań tych ośrodków należało w szczególności prowadzenie szkolenia podstawowego, szkolenia 
w zakresie szkoły podoficerskiej, szkolenia w zakresie szkoły chorążych, prowadzenie szkoleń 
specjalistycznych, prowadzenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy 
stopień oficerski sG.
w 2009 r. podjęte zostały, pod nadzorem bkis kG sG, prace zmierzające do wyspecjalizowania 
ośrodków szkolenia sG, poprzez rozgraniczenie ich kompetencji dotyczących szkoleń z zakresu 
doskonalenia zawodowego, tj. szkolenia specjalistycznego i kursów doskonalących. przyjęto przy 
tym założenie, że rozgraniczenie odpowiedzialności ośrodków szkolenia w zakresie realizacji 
poszczególnych obszarów szkoleń, powinno w istotny sposób wpłynąć na zwiększenie efektywności 
procesu szkolenia realizowanego w sG. ostateczny podział obszarów szkoleń pomiędzy ośrodkami 
szkolenia sG, został zaakceptowany przez komendanta Głównego sG w dniu 6 grudnia 2010 r. 
w konsekwencji zaakceptowania podziału obszarów szkolenia, dokonano weryfikacji wszystkich 
istniejących w ośrodkach szkolenia programów szkoleń specjalistycznych i kursów doskonalących, 
co doprowadziło do wycofania ze stosowania programów nie wynikających z przydzielonego 
danemu ośrodkowi obszaru szkoleń. ponadto w wyniku podziału obszarów szkolenia podjęto 
działania zmierzające do dostosowania struktury etatowej ośrodków do przyporządkowanych 
im obszarów szkoleń. zmiany struktur etatowych weszły w życie w pierwszym kwartale 
2012 r. w wyniku tego nastąpiło zmniejszenie liczby etatów funkcjonariuszy i pracowników 
w dwóch ośrodkach szkolenia sG o 123 etaty (18,8%). 

w związku z  niewystarczającymi środkami finansowymi na  działalność szkoleniową82, 
w konsekwencji czego ośrodki szkolenia sG mają możliwość zabezpieczenia tylko najistotniejszych 
potrzeb szkoleniowych formacji celowe było, w ocenie NIk, wprowadzenie przez komendanta 
Głównego sG zasady, że w pierwszej kolejności realizowane było szkolenie dla funkcjonariuszy 
nowo przyjętych do służby. w efekcie funkcjonariusze sG kierowani byli na szkolenie podstawowe 
bezpośrednio po przyjęciu do służby, co pozwoliło na sprawne i rzetelne realizowanie obowiązku 
ukończenia przez każdego funkcjonariusza sG tego szkolenia.83 realizację pozostałych form 
szkolenia, w tym kursy specjalistyczne i doskonalenie zawodowe, dostosowano do możliwości 
szkoleniowych szkół i ośrodków szkolenia sG84.

82  budżet straży Granicznej (cz. 42, rozdział 75406) ulegał systematycznemu zmniejszaniu i w kolejnych latach wynosił (w 
nawiasach zmiany % rok do roku): 2010 r. – 1.362.255 tys. zł, 2011 r. – 1.296.247 tys. zł (-4,8%); 2012 r. (wg ustawy budżetowej) 
– 1.280.610 tys. zł (-1,2%). w konsekwencji tego, poziom nakładów na funkcjonowanie ośrodków szkolenia sG ulegał również 
obniżaniu i w kolejnych latach 2009-2012 wynosił on odpowiednio: cos sG w koszalinie: 27.255,9 tys. zł; 27.517,8 tys. zł 
(+1%); 26.965,5 tys. zł (-2%); 23.504,0 tys. zł (-13%); oss sG w lubaniu: 2009 r. – 0 zł (utworzenie ośrodka); 26.795,1 tys. zł; 
23.007,6 tys. zł (-14%); 19.932,0 tys. zł (-13%); cs sG w kętrzynie: 20.639,1 tys. zł; 15.432,7 tys. zł (-25%); 14.068,3 tys. zł (-9%); 
12.862,4 tys. zł (-9%).

83  obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie 
warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz staży służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz 
straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym (Dz. u. Nr 194, poz. 1499).

84  ustalenia i oceny w tym zakresie były przedmiotem kontroli p/12/185 i zostaną przedstawione w Informacji o wynikach 
tej kontroli. 
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realizacja szkolenia
stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 
4 listopada 2009 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 
oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz straży Granicznej na określonym 
stanowisku służbowym85, każdy funkcjonariusz sG ma obowiązek ukończyć szkolenie podstawowe. 
wszyscy funkcjonariusze niezwłocznie po przyjęciu do służby byli kierowani na wymagane 
szkolenia86.
bkis kG sG dokonuje podziału limitu przyjęć do szkolenia na poszczególne ośrodki sG, 
po uprzedniej konsultacji z nimi ich możliwości logistycznych i dydaktycznych. w celu redukcji 
kosztów ponoszonych przez jednostki organizacyjne sG, przyjęta została zasada, zgodnie z którą 
przyjęci do służby funkcjonariusze kierowani byli na szkolenia podstawowe, w miarę możliwości 
do ośrodków szkolenia sG znajdujących się najbliżej ich macierzystej jednostki organizacyjnej sG. 
z uwagi na ograniczone środki budżetowe, limity naboru do służby w sG są dostosowane 
do możliwości finansowych formacji, a ośrodki szkolenia sG zabezpieczają najistotniejsze potrzeby 
szkoleniowe formacji. Należy jednak podkreślić, iż ze względu na trwający aktualnie proces 
reorganizacji straży Granicznej nie można było dokonać ostatecznej oceny w tym zakresie. 

3.2.4.  przestrzeganie praw i wolności obywatelskich w toku naboru  
i postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby

zgodnie z art. 31 ust. 3 konstytucji rzeczypospolitej polskiej, ograniczenia w zakresie korzystania 
z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, 
gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 
bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. 
ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. zgodnie zaś z art. 87 ust. 1 konstytucji 
rzeczypospolitej polskiej, źródłami powszechnie obowiązującego prawa rzeczypospolitej polskiej 
są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 

w wyniku kontroli stwierdzono jednak przypadki poddawania kandydatów dodatkowym 
czynnościom, sprawdzeniom i badaniom bądź obligowano ich do sporządzania (podpisywania) 
dokumentów, na podstawie przepisów innych niż ustawy i rozporządzenia. 

3.2.4.1.  agencja bezpieczeństwa wewnętrznego

badania poligraficzne wobec wszystkich kandydatów
art. 46 ust. 2 ustawy o abw stanowi, że w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie 
do służby w abw na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, 
postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o czynności mające na celu sprawdzenie 
przydatności kandydata do służby na takim stanowisku, w tym o przeprowadzenie badania 
psychofizjologicznego.

prezes rady Ministrów, w rozporządzeniu w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do abw 
określił, że postępowanie kwalifikacyjne kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w abw 

85  Dz. u. Nr 194, poz. 1499.

86  za wyjątkiem osób, które wymagane kwalifikacje zawodowe uzyskali już wcześniej: byli funkcjonariuszami sG i ponownie 
zostali przyjęci do służby w sG lub w świetle odrębnych przepisów posiadają kwalifikacje zawodowe równorzędne 
z kwalifikacjami zawodowymi uzyskiwanymi w sG po zakończeniu odpowiednio szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, 
chorążych oraz przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski sG.
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na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, może być rozszerzone 
o badania mające na celu sprawdzenie przydatności do służby na takim stanowisku, w tym badanie 
psychofizjologiczne, badanie psychotechniczne lub czynności mające na celu sprawdzenie 
szczególnych umiejętności lub predyspozycji kandydata (§ 5 ust. 1 pkt 6a rozporządzenia).

zwrócić uwagę należy, że możliwość rozszerzenia postępowania kwalifikacyjnego dotyczy 
wyłącznie osób ubiegających się o przyjęcie na stanowiska wymagające szczególnych umiejętności 
lub predyspozycji. przyjmowanie kandydatów na stanowiska, które ich nie wymagają nie uprawnia 
do stosowania tego rodzaju procedury. określenie zatem stanowisk wymagających wyjątkowych 
umiejętności lub predyspozycji jest warunkiem koniecznym prawidłowego stosowania przepisów 
dotyczących postępowania kwalifikacyjnego. 

w wyniku kontroli stwierdzono, że ani szef abw, ani żaden z kierowników jednostek organizacyjnych 
abw nie określili stanowisk wymagających szczególnych umiejętności lub predyspozycji, a pomimo 
to, w okresie objętym kontrolą, wszyscy kandydaci do służby w abw byli objęci rozszerzonym 
postępowaniem kwalifikacyjnym, obejmującym badania psychofizjologiczne.

Najwyższa Izba kontroli nie podzieliła wyjaśnień m.in. Dyrektora Dabw w białymstoku, który 
stwierdził, że: „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to służba specjalna, która realizuje zadania 
określone w art. 5 ust. 1 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (...) i która w celu ochrony 
swojej działalności, musi dbać o zmniejszenie ryzyka wystąpienia infiltracji Agencji przez obce 
służby specjalne, organizacje terrorystyczne i zorganizowane grupy przestępcze. W tej sytuacji 
wszyscy kandydaci do służby muszą posiadać szczególne umiejętności i kwalifikacje.(...) badanie 
psychofizjologiczne (...) jest bardzo ważnym elementem oceny predyspozycji kandydata do służby”87.

Dodatkowe czynności i dokumenty
szczegółowe zasady naboru do służby w abw, oprócz rozporządzeń prezesa rady Ministrów, 
regulowały wytyczne Dyrektora biura kadr abw z 2008 r. i z 2011 r. Dokumenty te nie wskazywały 
podstawy prawnej ich wydania, a ponadto tylko wytyczne z 2011 r. zostały zatwierdzone przez 
szefa abw.

wytyczne Dyrektora biura kadr abw z 28 maja 2008 r.88, obowiązujące do 23 stycznia 2011 r., 
wprowadziły dwa tryby postępowania kwalifikacyjnego: tryb standardowy – trwający do 6 miesięcy 
i tryb szczególny – trwający do 3 miesięcy (§ 1 ust. 1). oprócz zestawu badań i czynności, określonych 
w § 5 rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do abw, Dyrektor biura kadr abw 
wprowadził: „wstępną selekcję kandydatów do służby”, „sprawdzenia kandydata karta e-15” oraz 
„testy kompetencyjne”, składające się obligatoryjnie z testu potencjalnych możliwości i testu wiedzy 
ogólnej oraz fakultatywnie z testu ze znajomości wybranego języka obcego (§ 2 ust. 1pkt 1 lit. b).
Dyrektor biura kadr abw wyjaśniając przyczyny wprowadzenia testów kompetencyjnych, 
których nie było w rozporządzeniu w sprawie postępowania kwalifikacyjnego stwierdził, że 
testy kompetencyjne wymienione w wytycznych były elementem rozmowy kwalifikacyjnej 
i służyły weryfikowaniu podstawowej wiedzy kandydatów do służby w agencji bezpieczeństwa 
wewnętrznego. a ponadto: „(…) z początkiem 2009 r. w następstwie zmiany kierownictwa Biura Kadr 
ABW podjęto decyzję o zaprzestaniu stosowania testu potencjalnych możliwości oraz testu wiedzy 
ogólnej w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów do służby w ABW”.

87  fragment pisma Dyrektora Dabw w białymstoku (nr bI-17568/2012 z dnia 28 września 2012 r.), w którym zawarto zastrzeżenia 
do wystąpienia pokontrolnego Dyrektora Delegatury NIk w olsztynie.

88  Niepublikowane. akta kontroli r/11/005, str. 82-85.
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Na podstawie wyciągu z bazy kaNDyDat (wykaz 3.174 osób, w stosunku do których wszczęto 
i zakończono postępowanie kwalifikacyjne do służby w abw w 2008 r.) oszacowano, że w 2008 r. 
test wiedzy ogólnej i test potencjalnych możliwości napisało 2.442 kandydatów. 
od 24 stycznia 2011 r. obowiązywały wytyczne Dyrektora biura kadr abw z 24 stycznia 2011 r.89 
wprowadziły one dwa tryby postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby: tryb 
pasywny (agencja przyjmuje i rozpatruje ofertę kandydata) i – jako podstawowy – tryb aktywny 
(agencja aktywnie poszukuje potrzebnych jej kandydatów w różnych środowiskach). 
pomimo, że § 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do abw, stanowi 
że kandydat, którego zawiadomiono o przyjęciu jego podania, dostarcza komórce kadrowej 
m.in. własnoręcznie napisany życiorys, wytyczne bk abw z 2011 r. obligowały kandydata 
(§ 3 pkt II.3.1. i w § 4 pkt I.4 tiret 3) do własnoręcznego sporządzenia życiorysu w trakcie 
rozmowy kwalifikacyjnej. ponadto, w ramach naboru aktywnego kandydatów, wbrew przepisom 
rozporządzenia, wytyczne wprowadziły obowiązek zebrania, przed rozpoczęciem procedury 
przewidzianej rozporządzeniem, bardzo szczegółowych danych nt. kandydata i przeprowadzenia 
z  nim rozmowy kadrowej. kandydat był ponadto obowiązany podpisać zobowiązanie 
i 3 oświadczenia oraz wypełnić kartę informacyjną. treścią tych dokumentów było:

 −  „zobowiązanie” – zobowiązanie się kandydata do utrzymania w tajemnicy wobec osób trzecich 
wiadomości uzyskanych w okresie ubiegania się o przyjęcie do służby w abw; 

 −  „oświadczenia” – dotyczyły spełnienia przez kandydata wymagań formalnych, o których 
stanowi art. 44 ustawy o abw; oświadczenie przyjęcia do wiadomości treści art. 304 § 2 kpk90; 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wobec kandydata postępowania 
kwalifikacyjnego, zgodnie z § 5 rozporządzenia prezesa rady Ministrów w sprawie postępowania 
kwalifikacyjnego;

 −  „karta informacyjna” – standardowe informacje o kandydacie, przydatne kierownictwu jednostki 
organizacyjnej abw, w której kandydat mógł być potencjalnie zatrudniony.

potrzebę uzyskania od kandydatów ww. zobowiązania, zastępca Dyrektora biura kadr abw 
uzasadnił następująco: „Zobowiązanie (...) zostało wprowadzone bez podstawy prawnej, jako działanie 
profilaktyczne mające na celu uzyskanie od kandydata szczególnych gwarancji, iż wszelkie informacje 
uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego nie zostaną ujawnione osobom postronnym (...). 
Kandydat wchodząc do budynku ABW, wkracza w tzw. »strefę bezpieczeństwa«, gdzie są wytwarzane, 
przetwarzane oraz przechowywane informacje niejawne. Kandydat choć tylko fragmentarycznie, 
ale poznaje fizyczne środki ochrony obiektu, rozmieszczenie pomieszczeń. Ma możliwość styczności 
z funkcjonariuszami wykonującymi czynności także operacyjno-rozpoznawcze. Kandydatowi, 
ubiegającemu się o przyjęcie do służby w ABW, w okresie obiegania się o przyjęcie, nie są przekazywane 
informacje niejawne.”.

Najwyższa Izba Kontroli, nie kwestionując celowości przedstawionych wyżej rozwiązań 
uznała, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako służba właściwa w sprawach ochrony 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego (art. 1 ustawy 

89  Niepublikowane. akta kontroli r/11/005, str. 483-488.

90  przepis art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks postępowania karnego (Dz. u. Nr 89, poz. 555 ze zm.) stanowi, 
że Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa 
ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne 
czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ 
stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
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o ABW), jest szczególnie zobowiązana do działania zgodnie z zasadą, wyrażoną w art. 7 
Konstytucji RP, tj. na podstawie i w granicach prawa. W przypadku, gdy obecne rozwiązania 
prawne nie gwarantują w stopniu dostatecznym ochrony służby np. przed infiltracją obcych 
służb, należy pilnie podjąć działania w celu zmiany obowiązujących przepisów.

egzamin sprawności fizycznej
z dniem 13 listopada 2010 r. katalog badań wchodzących w skład postępowania kwalifikacyjnego 
kandydatów do służby w abw został rozszerzony o egzamin sprawności fizycznej91. prezes 
rady Ministrów nie określił jednak w rozporządzeniu wymogów wobec kandydatów ani zasad 
przeprowadzania egzaminu. w rozporządzeniu nie zawarto również upoważnienia dla szefa abw 
do uregulowania ww. spraw. 

pomimo braku stosownego upoważnienia, szef agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzeniem 
Nr 15 z dnia 2 marca 2011 r.92 określił zasady przeprowadzania egzaminu sprawności fizycznej, w tym 
zestawy ćwiczeń i wymagania wobec kandydatów. egzamin polegał na wykonaniu przez kandydatów 
5 ćwiczeń, w tym trzech odmiennych dla mężczyzn i kobiet. wprowadzone przez szefa abw normy 
wydolności, a w konsekwencji – oceny, były różne dla kobiet i mężczyzn, oraz inne dla każdej z 3 grup 
wiekowych kandydatów. egzamin obowiązywał wszystkich kandydatów do służby w abw w okresie 
od 1 marca do 9 grudnia 2011 r. zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
postępowania kwalifikacyjnego do służby w abw, niepoddanie się temu badaniu skutkowało 
odstąpieniem od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, z kolei negatywny wynik egzaminu 
– mógł skutkować odstąpieniem od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (§ 6 ust. 3). 
Na podstawie danych statystycznych abw dot. postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych 
w  2011 r. oszacowano, że ww. egzamin sprawności fizycznej mógł objąć ok. 610 osób, 
a wprowadzone normy – przyczynić się do negatywnego wyniku postępowania ok. 520 osób. 
z dniem 10 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 15 września 
2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby 
w agencji bezpieczeństwa wewnętrznego93, które wprowadziło egzamin sprawności fizycznej dla 
kandydatów do służby w abw, w którym zawarto rozwiązania analogiczne do wprowadzonych 
uprzednio przez szefa abw.

3.2.4.2.  centralne biuro antykorupcyjne
badania poligraficzne wobec większości kandydatów
Na mocy art. 50 ust. 2 ustawy o cba, w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie 
do służby w cba na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, 
postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o czynności mające na celu sprawdzenie 
przydatności kandydata do służby na tym stanowisku, w tym o przeprowadzenie badania 
poligraficznego. 

91  Na  podstawie §  1 pkt  1 b rozporządzenia prezesa rady Ministrów z  dnia 21  października 2010 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 
postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w agencji bezpieczeństwa wewnętrznego (Dz. u. Nr 201, 
poz. 1328), stosownej zmianie uległ § 5 ust. 1 rozporządzenia zmienianego, zawierający wykaz etapów postępowania 
kwalifikacyjnego.

92  zarządzenie Nr 15 szefa agencji bezpieczeństwa wewnętrznego z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie powołania zespołu 
do oceny zdolności fizycznej kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w agencji bezpieczeństwa wewnętrznego 
(Dz. urz. abw Nr 1, poz. 8).

93  Dz. u. Nr 254, poz. 1523.
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stwierdzono, że spośród 186 postępowań kwalifikacyjnych objętych kontrolą, badaniem 
poligraficznym objęto 88 kandydatów, tj. 47%. rozpatrując tylko postępowania zakończone 
przyjęciem kandydata do  służby (60 przypadków) badaniom poligraficznym poddano 
36 kandydatów (60%). 

w wyniku kontroli ustalono, że wszyscy kandydaci objęci pełną procedura postępowania 
kwalifikacyjnego poddawani byli badaniu poligraficznemu, pomimo że art. 50 ust. 2 ustawy 
o cba dopuszcza przeprowadzenie takiego badania tylko w stosunku do kandydatów do służby 
na stanowiska wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji. 
z-ca szefa cba janusz czerwiński wyjaśnił, że „Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe 
wskazuje na celowość wykonywania badań poligraficznych w toku prowadzonej rekrutacji do służby 
specjalnej jaką jest CBA”.
w opinii Najwyższej Izby kontroli, wobec nieokreślenia przez szefa cba stanowisk wymagających 
szczególnych umiejętności i predyspozycji, co stanowiłoby przesłankę poddania badaniom 
poligraficznym kandydatów ubiegających się o przyjęcie na te stanowiska, w obecnym stanie 
prawnym prowadzenie takich badań w stosunku do wszystkich kandydatów nie znajduje podstawy 
prawnej.

Najwyższa Izba Kontroli, nie kwestionując celowości przedstawionych wyżej rozwiązań 
zwraca uwagę, że Centralne Biuro Antykorupcyjne jako służba specjalna stojąca na straży 
bezpieczeństwa państwa, jest szczególnie zobowiązana do działania zgodnie z zasadą, 
wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP, tj. na podstawie i w granicach prawa.

3.2.4.3.  policja

przechowywanie danych w crDk 
w wyniku analizy danych crDk ustalono, że w dniu 30 stycznia 2012 r. w bazie danych crDk94 
znajdowały się dane osobowe 11.186 osób przyjętych do służby w policji, w tym dane 14 osób, 
którzy zostali przyjęci odpowiednio: 1 – w dniu 2 marca 2009 r., 2 – 2 kwietnia 2009 r., 3 – 5 maja 
2009 r., 1 – 9 lipca 2009 r., 2 – 30 listopada 2009 r. i 5 – 26 kwietnia 2010 r., tj. od prawie 3 lat 
do ponad półtora roku wcześniej.

przechowywanie w crDk danych osobowych 11.186 osób przyjętych do służby w policji, stanowiło 
naruszenie zasady celowości, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych 
osobowych przez to, że przechowywano dane osób, które przestały być kandydatami do służby 
w policji, a zatem, wbrew ustawie, w crDk przechowywano dane osób, pomimo osiągnięcia celu 
pozyskania tych danych.

testy sprawności fizycznej kandydatów wprowadzone zarządzeniem komendanta Głównego 
policji
w okresie objętym kontrolą, do 14 kwietnia 2012 r., wymagania w zakresie sprawności fizycznej 
wobec kandydatów do służby w policji, a więc osób niebędących funkcjonariuszami policji, 
określone były w decyzji kGp w sprawie testów sprawności fizycznej95, podczas gdy przepisy 
wewnętrzne nie mogą stanowić podstawy do kształtowania obowiązków obywateli w sferze 
publiczno-prawnej. obowiązki takie mogą wynikać jedynie z przepisów prawa powszechnie 
obowiązujących, określonych w art. 87 ust. 1 konstytucji rzeczypospolitej polskiej.

94  analizie poddano plik utworzony 30 stycznia 2012 r.

95  Decyzja Nr 744 komendanta Głównego policji z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny 
sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji (Dz. urz. kGp z 2007 r. Nr 19, poz. 141).
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Dopiero z dniem 21 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie postępowania 
kwalifikacyjnego z 2012 r.96, w którym określono wymagania dla kandydatów do służby w policji 
i sposób ich badania, w tym również w zakresie sprawności fizycznej.

zdjęcie nr 13 
szkoła policji w słupsku – hala sportowa

Źródło: materiały kontrolne NIK

96  rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego 
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w policji (Dz. u. z 2012 r., poz. 432).
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I N f o r M ac j e  D o Dat k o w e4
 4.1  przygotowanie kontroli

  organizacja kontroli

Najwyższa Izba kontroli nie przeprowadzała dotychczas kontroli agencji bezpieczeństwa 
wewnętrznego, centralnego biura antykorupcyjnego, policji ani straży Granicznej w zakresie 
naboru kandydatów i przygotowania nowo przyjętych funkcjonariuszy do wykonywania zadań 
tych formacji.
kontrolę planową poprzedziła kontrola rozpoznawcza przeprowadzona przez Departament 
porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego NIk w agencji bezpieczeństwa wewnętrznego 
w okresie od 2 listopada 2011 r. do 5 stycznia 2012 r. w ramach tej kontroli, na podstawie art. 29 
pkt 2 lit. f ustawy o NIk, pozyskano dodatkowe informacje od podmiotów nieobjętych kontrolą, 
w tym od szefa kancelarii prezesa rady Ministrów, rzecznika praw obywatelskich, Ministra spraw 
wewnętrznych, szefów służby kontrwywiadu wojskowego, służby wywiadu wojskowego i agencji 
wywiadu.
kontrolę planową przeprowadzili kontrolerzy z Departamentu porządku i bezpieczeństwa 
wewnętrznego NIk oraz Delegatur NIk w białymstoku, Gdańsku, olsztynie i wrocławiu.
szczegółowy wykaz jednostek kontrolujących i kontrolowanych zamieszczono w zał. nr 5.1. na str. 52 
Informacji.

  Metodyka prowadzenia kontroli

kontrola została w całości przeprowadzona wg nowej procedury kontrolnej, wprowadzonej ustawą 
o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie kontroli oraz związanymi z nią przepisami wykonawczymi. 
część dokumentacji postępowania kontrolnego, w tym wystąpienia pokontrolne, dotyczące 
jednostek abw i cba jest niejawna.

postępowanie kontrolne zostało poprzedzone pozyskaniem od szefów bądź komendantów 
kontrolowanych formacji baz danych dotyczących kandydatów do służby objętych postępowaniem 
kwalifikacyjnym po 1 stycznia 2010 r. wykorzystując te dane dokonano, dla każdej z jednostek, 
z udziałem funkcjonariuszy komórek kadrowych jednostek centralnych każdej z formacji, 
warstwowego losowania próby kontrolnej kandydatów. próba obejmowała, z założenia, 
100% kandydatów, którzy zostali przyjęci do służby (z nielicznymi wyjątkami w przypadku zbyt 
dużej populacji) oraz losowy dobór pozostałych kandydatów, tj. tych, którzy w trakcie postępowania 
zrezygnowali z ubiegania się o przyjęcie bądź których postępowanie zostało przerwane, wobec 
niespełnienia stawianych wymagań. z badań kontrolnych wyłączono kandydatów, których 
postępowanie kwalifikacyjne, w dniu rozpoczęcia kontroli było trakcie prowadzenia.
ogółem próbę kontrolną stanowiły postępowania kwalifikacyjne 1.903 kandydatów spośród 33.413 
postępowań wszczętych po 1 stycznia 2010 r. (6%), w tym: 267 kandydatów do służby w abw (26%), 
186 kandydatów do cba (62%), 566 kandydatów do straży Granicznej (22%) oraz 884 kandydatów 
do policji (3%).
szczegółowe zestawienie próby kontrolnej określonej dla każdej z  formacji i  jednostki 
przedstawiono w załączniku nr 5.5 na str. 71 Informacji.

kontroli w zakresie naboru, postępowania kwalifikacyjnego, służby przygotowawczej, w tym 
opiniowania funkcjonariuszy podlegała dokumentacja przebiegu postępowania kwalifikacyjnego 
oraz akta osobowe (w przypadku przyjęcia do służby) funkcjonariuszy, objętych próbą 
kontrolną. w zakresie szkolenia funkcjonariuszy szczegółową kontrolą objęto organizację, 
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plany, programy szkolenia i bazę szkoleniową abw i cba oraz działania w zakresie organizacji 
i nadzoru nad szkoleniem realizowane przez komendantów głównych policji i straży Granicznej. 
organizacja, realizacja szkolenia i baza szkoleniowa szkół i ośrodków szkolenia policji i straży 
Granicznej (a ponadto państwowej straży pożarnej) została objęta kontrolą planową p/12/185 – 
funkcjonowanie szkół i ośrodków szkoleniowych w policji, państwowej straży pożarnej i straży 
Granicznej, przeprowadzoną w okresie od maja do grudnia 2012 r. przez Delegaturę Najwyższej 
Izby kontroli we wrocławiu. jej pełne wyniki zostaną przedstawione w odrębnej informacji.

obowiązujące kandydatów do służby w abw, policji i straży Granicznej testy sprawności fizycznej, 
zostały ponadto poddane badaniu przez biegłego, powołanego przez Dyrektora Dpibw NIk.

 4.2  postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

  postępowanie kontrolne

postępowania kontrolne zostały przeprowadzone w poszczególnych jednostkach w okresie 
od 4 czerwca do 5 października 2012 r.

  Działania podjęte po zakończeniu kontroli

po kontroli rozpoznawczej r/11/005 odstąpiono od sformułowania ogólnej oceny działalności 
abw, poprzestając na ocenach cząstkowych. Do szefa abw skierowano wystąpienie pokontrolne, 
w którym sformułowano 6 wniosków pokontrolnych. Ich realizacja podlegała sprawdzeniu w toku 
kontroli planowej.

po kontroli planowej, w 16 wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do kierowników 
kontrolowanych jednostek zawarto oceny kontrolowanej działalności, w tym: 10 ocen pozytywnych, 
5 ocen pozytywnych, mimo stwierdzonych nieprawidłowości oraz 1 ocenę negatywną. 

formułując oceny, Najwyższa Izba kontroli uwzględniła, że kierownicy kontrolowanych jednostek 
terenowych, działając w zhierarchizowanej strukturze swoich służb i formacji, realizowali 
zadania postawione przez przełożonych, mając ograniczone uprawnienia decyzyjne. Nabór 
i postępowanie kwalifikacyjne kandydatów oraz służba przygotowawcza i szkolenie nowo 
przyjętych funkcjonariuszy były w znacznej części organizowane i koordynowane centralnie, 
co istotnie rzutowało na swobodę decyzji kierowników jednostek terenowych, a tym samym zakres 
ich odpowiedzialności za stwierdzone nieprawidłowości.

szczegółowe zestawienie ustaleń i ocen kontrolowanych jednostek zawarto w zał. nr 5.3. na str. 55 
Informacji.

zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego zgłosili: szef abw, komendant Główny straży 
Granicznej i Dyrektor Delegatury abw w białymstoku. zastrzeżenia komendanta Głównego straży 
Granicznej zostały, z przyczyn formalnych, oddalone przez prezesa NIk. Łącznie, z 12 zgłoszonych 
komisja rozstrzygająca bądź kolegium NIk uwzględniły częściowo jedno zastrzeżenie.

w 16 wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do kierowników skontrolowanych jednostek,  
zawarto łącznie 44 wnioski pokontrolne zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

wnioski pokontrolne NIk dotyczyły przede wszystkim:
 − postępowania kwalifikacyjnego – łącznie 24 wnioski pokontrolne (55%), dotyczące 

w szczególności: przeprowadzanych w trakcie postępowania badań i sprawdzeń (6 wniosków), 
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organizacji postępowania (5 wniosków), dokumentowania postępowania i  rejestracji 
kandydatów (po 4 wnioski);

 − służby przygotowawczej – łącznie 12 wniosków (27%), dotyczących ślubowania (3 wnioski), 
terminowości opiniowania funkcjonariuszy i treści opinii (5 wniosków) oraz organizacji służby 
przygotowawczej (4 wnioski);

 − organizacji i realizacji szkolenia nowo przyjętych funkcjonariuszy – łącznie 5 wniosków (11%), 
dotyczących organizacji szkolenia (4 wnioski) i bazy szkoleniowej (1 wniosek);

 − organizacji naboru – 3 wnioski (7%).

  realizacja wniosków

wszyscy adresaci wystąpień pokontrolnych poinformowali Najwyższą Izbę kontroli o zrealizowaniu 
wniosków pokontrolnych, bądź o podjęciu działań dających rękojmię ich realizacji. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje podjęcie przez szefa cba zdecydowanych działań naprawczych 
jeszcze w trakcie prowadzonej przez NIk kontroli, a także kompleksowe działania podjęte przez 
komendanta Głównego policji, celem realizacji sformułowanych przez NIk wniosków.

zdjęcie nr 12 
szkoła policji w katowicach – strzelnica. z prawej widoczna brama wjazdowa, umożliwiająca trening strzelecki 
zza osłony pojazdu

Źródło: materiały kontrolne NIK
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5.1. wykaz podmiotów objętych kontrolą oraz jednostek organizacyjnych NIk, 

które przeprowadziły kontrolę

Lp. Wyszczególnienie Jednostka kontrolująca 

1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie

Departament Porządku  
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Radomiu

3. Centralne Biuro Antykorupcyjne 
w Warszawie

4. Komenda Główna Policji
w Warszawie

5. Komenda Stołeczna Policji
w Warszawie

6. Komenda Główna Straży Granicznej
w Warszawie

7. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
w Warszawie

8. Komenda Wojewódzka Policji
w Białymstoku

Delegatura NIK w Białymstoku

9. Podlaski Oddział Straży Granicznej
w Białymstoku

10. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura 
w Białymstoku Delegatura NIK w Olsztynie

11. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Gdańsku

Delegatura NIK w Gdańsku12. Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku

13. Morski Oddział Straży Granicznej
w Gdańsku

14. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura 
we Wrocławiu

Delegatura NIK we Wrocławiu15. Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu

16. Sudecki Oddział Straży Granicznej
w Kłodzku
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5.2.  wykaz osób zajmujących w latach 2010–2012 stanowiska kierownicze 
w kontrolowanych jednostkach97 

Lp. Wyszczególnienie Osoby odpowiedzialne za kontrolowaną działalność  
w latach 2010–2012

1.
Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 
w Warszawie

Szef
 – generał brygady Krzysztof Bondaryk – 1 grudnia 2007 r. – 15 stycznia 2013 r.

2.
Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Delegatura 
w Białymstoku

Dyrektorzy:
 – płk Tomasz Zachara – 5 marca 2012 r. – nadal 
 – płk Marian Minkiewicz – 10 marca 2008 r. – 4 marca 2012 r.

3.
Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Delegatura 
w Gdańsku

Dyrektor:
 – podpułkownik Adam Gruszka – 11 marca 2008 r. – nadal

4.
Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Delegatura 
w Radomiu

Dyrektor
 – podpułkownik Dariusz Seroka – 22 listopada 2007 r. – nadal

5.
Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Delegatura 
we Wrocławiu

Dyrektor:
 – podpułkownik Robert Szopiński – 1stycznia 2010 r. – nadal

6.
Centralne Biuro 
Antykorupcyjne 
w Warszawie

Szef:
 – Paweł Wojtunik – 13 września 2009 r. – nadal

7. Komenda Główna Policji
w Warszawie

Komendanci:
 – nadinspektor Marek Działoszyński – 10 stycznia 2012 r. – nadal
 – generalny inspektor Andrzej Matejuk – 6 marca 2008 r. – 9 stycznia 2012 r.

8.
Komenda Wojewódzka 
Policji
w Białymstoku

Komendanci:
 – nadinspektor Sławomir Mierzwa – 3 lutego 2012 r. – nadal
 – nadinspektor Igor Parfieniuk – 17 marca 2009 r. – 2 lutego 2012 r.

9.
Komenda Wojewódzka 
Policji
w Gdańsku

Komendanci:
 – nadinspektor Wojciech Sobczak – 14 lutego 2012 r. – nadal
 – nadinspektor Krzysztof Gajewski – 1 października 2010 r. – 12 lutego 2012 r.
 – nadinspektor Krzysztof Starańczak – 15 maja 2008 r. – 24 września 2010 r.

10. Komenda Stołeczna Policji
w Warszawie

Komendanci:
 – nadinspektor Mirosław Schossler – 25 stycznia 2012 r. – nadal
 – nadinspektor Adam Mularz – 16 maja 2008 r. – 24 stycznia 2012 r.

11.
Komenda Wojewódzka 
Policji
we Wrocławiu

Komendanci:
 – nadinspektor Dariusz Biel – 9 lutego 2012 r. – nadal
 – nadinspektor Zbigniew Maciejewski – 8 kwietnia 2008 r. – 6 lutego 2012 r.

97  aktualizacja na 31 grudnia 2012 r.
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Lp. Wyszczególnienie Osoby odpowiedzialne za kontrolowaną działalność  
w latach 2010–2012

12.
Komenda Główna Straży 
Granicznej
w Warszawie

Komendanci:
 – generał brygady SG Dominik Tracz – 11 kwietnia 2012 r. – nadal
 – generał brygady SG Leszek Elas – 17 stycznia 2008 r. – 10 kwietnia 2012 r.

13.
Nadwiślański Oddział 
Straży Granicznej 
w Warszawie

Komendanci:
 – podpułkownik SG Marek Piętka – 17 czerwca 2008 r. – nadal

14.
Podlaski Oddział Straży 
Granicznej
w Białymstoku

Komendant:
 – pułkownik SG Leszek Czech – 3 kwietnia 2009 r. – nadal

15.
Morski Oddział Straży 
Granicznej
w Gdańsku

Komendant:
 – kontradmirał SG Piotr Stocki – 1 lipca 2007 r. – nadal

16.
Sudecki Oddział Straży 
Granicznej
w Kłodzku

Komendanci:
 – podpułkownik SG Waldemar Hołodniuk – 30 grudnia 2011 r. – nadal
 – pułkownik SG Antoni Ożóg – 1 października 2011 r. – 29 grudnia 2011 r. 
(p.o.)
 – pułkownik SG Grzegorz Budny – 22 maja 2010 r. – 30 września 2011 r.
 – pułkownik SG Piotr Drużdż – 20 stycznia 2006 r. – 21 maja 2010 r. 
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5.3. zasadnicze ustalenia kontroli i oceny jednostek98

Lp. Jednostka Zasadnicze ustalenia kontroli Ocena95

1.

Agencja 
Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 
w Warszawie

Wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego były realizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; w zasadzie rzetelnie 
dokumentowano jego przebieg oraz służbę przygotowawcza 
i szkolenie nowo przyjętych funkcjonariuszy.
Nieprawidłowości dotyczyły przeprowadzania badań 
poligraficznych w stosunku do wszystkich kandydatów, 
wykonywania czynności i badań niezgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, długotrwałości 
postępowań kwalifikacyjnych, niezatwierdzania ocen 
predyspozycji kandydatów przez kierowników jednostek 
organizacyjnych ABW, opóźnień w składaniu ślubowania 
przez nowo przyjętych funkcjonariuszy, opóźnień w kierowaniu 
funkcjonariuszy na szkolenie podoficerskie. Stwierdzono 
również pojedyncze przypadki opóźnień w sporządzaniu opinii 
służbowych.

pozytywna,  
mimo 

nieprawidłowości

2.

Agencja 
Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 
Delegatura 
w Białymstoku

Pozytywną ocenę uzasadnia prawidłowe zorganizowanie 
i funkcjonowanie systemu naboru i postępowania 
kwalifikacyjnego, a także służby przygotowawczej i szkolenia 
funkcjonariuszy. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: poddawania badaniom 
psychofizjologicznym wszystkich kandydatów, pomimo, 
że obowiązek ten dotyczył wyłącznie kandydatów ubiegających 
się o przyjęcie do służby na stanowiska wymagające szczególnych 
umiejętności lub predyspozycji; sporządzanie końcowych ocen 
predyspozycji przed zakończeniem postępowania; przyjmowania 
ślubowania od nowo przyjętych funkcjonariuszy z opóźnieniem, 
tj. po terminie wyznaczonym przez Szefa ABW w § 2 zarządzenia 
w sprawie ceremoniału składania ślubowania w ABW, w tym 
powierzenia jednemu z funkcjonariuszy czynności, o których 
mowa w art. 21 ustawy o ABW, przed złożeniem przez niego 
ślubowania, co stanowiło naruszenie § 1 ww. zarządzenia.

pozytywna,  
mimo 

nieprawidłowości

3.

Agencja 
Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 
Delegatura 
w Gdańsku

W wyniku kontroli stwierdzono prawidłowe zorganizowanie 
i funkcjonowanie systemu naboru i postępowania 
kwalifikacyjnego kandydatów, a także organizację i przebieg 
służby przygotowawczej oraz sposób szkolenia nowo przyjętych 
funkcjonariuszy.
W kontrolowanej działalności nie stwierdzono nieprawidłowości.

pozytywna

4.

Agencja 
Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 
Delegatura 
w Radomiu

Kontrola stwierdziła rzetelne dokumentowanie postępowania 
kwalifikacyjnego, prawidłowe i terminowe sporządzanie opinii 
służbowych, nie stwierdzono pominięcia w postępowaniu 
kwalifikacyjnym czynności wymaganych przepisami.  
Dyrektor Delegatury prawidłowo realizował nadzór nad 
szkoleniami realizowanymi w Delegaturze.

pozytywna

5.

Agencja 
Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 
Delegatura 
we Wrocławiu

NIK oceniła pozytywnie, jako celowe, prowadzenie  
przez jednostkę naboru w systemie ciągłym.  
Rzetelnie realizowano czynności w ramach postępowania 
kwalifikacyjnego, opiniowania i w toku procesu adaptacyjnego 
nowo przyjętych funkcjonariuszy.
Stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu 
na kontrolowaną działalność i dotyczyły skierowania  
2 kandydatów na badania psychofizjologiczne, pomimo 
niewprowadzenia naboru na stanowiska wymagające 
szczególnych predyspozycji bądź kwalifikacji, niepoinformowania 
3 kandydatów, w formie pisemnej, o odmowie przyjęcia 
do służby, z powodu negatywnej oceny ich predyspozycji. 

pozytywna

98  przy formułowaniu oceny realizacji zadań przez kierowników jednostek terenowych abw, policji i straży Granicznej 
uwzględniono ich ograniczone kompetencje wynikające z funkcjonowania w formacji scentralizowanej.
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Lp. Jednostka Zasadnicze ustalenia kontroli Ocena95

6.
Centralne Biuro 
Antykorupcyjne 
w Warszawie

Ocenę negatywną uzasadniają: przeprowadzenie postępowań 
kwalifikacyjnych niezgodnie z ustawą o CBA i rozporządzeniami 
wykonawczymi regulującymi nabór i postępowanie 
kwalifikacyjne; nierzetelne dokumentowanie postępowań;  
braki w dokumentacji, w tym potwierdzającej złożenie przysięgi 
przez funkcjonariuszy; niesporządzanie bądź nieterminowe 
sporządzanie opinii służbowych; nierzetelne planowanie szkoleń, 
w tym niesporządzenie planu szkolenia CBA na 2010 r.
Jednocześnie NIK oceniła pozytywnie podjęcie przez Szefa CBA, 
jeszcze w trakcie kontroli, kompleksowych działań naprawczych, 
których pełne wdrożenie powinno pozwolić na skuteczne 
wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

negatywna

7. Komenda Główna 
Policji w Warszawie

Ocenę pozytywną uzasadniają: prawidłowe zorganizowanie 
naboru do służby w Policji oraz służby przygotowawczej nowo 
przyjętych funkcjonariuszy, prawidłowe opracowanie programów 
i planów szkolenia Policji, prawidłowy nadzór Biura Kadr 
i Szkolenia KGP nad realizacją szkoleń zawodowych i centralnego 
doskonalenia zawodowego policjantów, prawidłowy przebieg 
służby przygotowawczej funkcjonariuszy w KGP.
Stwierdzone nieprawidłowości: brak zrównoważenia  
przez prowadzony nabór rosnącej systematycznie liczby wakatów 
w Policji, systemowe naruszenia ustawy o ochronie danych 
osobowych, nieprawidłowości w dokumentowaniu postępowania 
kwalifikacyjnego, niecelowe stosowanie różnych testów 
sprawności fizycznej dla kandydatów i policjantów, nieobjęcie 
naboru, postępowania kwalifikacyjnego i przebiegu służby 
przygotowawczej audytem bądź kontrolą KGP.

pozytywna,  
mimo 

nieprawidłowości

8.
Komenda 
Wojewódzka Policji 
w Białymstoku

NIK stwierdziła i oceniła pozytywnie działania KWP w zakresie 
naboru, służby przygotowawczej kandydatów oraz szkolenia 
funkcjonariuszy. Zapewniono nabór do służby kandydatów, 
którzy osiągnęli najwięcej punktów w postępowaniu 
kwalifikacyjnym, dążono do racjonalizacji kosztów postępowania, 
nie skracano niezasadnie okresu służby przygotowawczej, 
a jej przebieg był zgodny z ustawą o Policji i rozporządzeniami 
wykonawczymi w zakresie przebiegu służby, szkoleń 
zawodowych i opiniowania; zapewniono funkcjonariuszom, 
w okresie służby przygotowawczej, udział w doskonaleniu 
zawodowym.

pozytywna

9.
Komenda 
Wojewódzka Policji 
w Gdańsku

Pozytywną ocenę uzasadnia przede wszystkim: prawidłowa 
organizacja i realizacja naboru oraz postępowań kwalifikacyjnych 
kandydatów do służby w Policji, właściwa organizacja służby 
przygotowawczej nowo przyjętych funkcjonariuszy w zakresie, 
na który kontrolowana jednostka miała wpływ, zapewnienie bazy 
szkoleniowej dla funkcjonariuszy pozwalającej na utrzymanie 
przez policjantów sprawności fizycznej, a także umiejętności 
strzeleckich. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: niewykorzystania 
pełnego limitu przyjęć do służby w 2010 r. i 2011 r., 
nieterminowego opiniowania policjantów w służbie 
przygotowawczej, organizowania i realizowania szkoleń 
zawodowych w 2011 r., bez ewidencjonowania ich w rocznym 
planie szkolenia, nieprzeprowadzenia wymaganych spotkań 
z policjantami odbywającymi adaptację zawodową.

pozytywna,  
mimo 

nieprawidłowości
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Lp. Jednostka Zasadnicze ustalenia kontroli Ocena95

10. Komenda Stołeczna 
Policji w Warszawie

Ocenę pozytywną uzasadnia prawidłowy przebieg postępowania 
kwalifikacyjnego oraz szkolenia nowo przyjętych funkcjonariuszy. 
W KSP stosowano aktywne formy popularyzacji zawodu 
policjanta i zachęcania do wstępowania do Policji w formie 
spotkań, organizowanych przez jednostki organizacyjne KSP 
w porozumieniu z Kuratorium Oświaty i Biurem Edukacji  
m. st. Warszawy, w wybranych komendach rejonowych 
i powiatowych Policji, wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy 
oraz z licealistami, harcerzami, członkami WOPR, z udziałem 
łącznie ok. 7.300 osób. 
Stwierdzone uchybienia dotyczyły: wzrastającej liczby wakatów 
w KSP, której nie rekompensował nabór pomimo; nie wypełnienia 
przez 98% kandydatów jednej z części obowiązującego 
kwestionariusza osobowego, czego nie zweryfikowali 
funkcjonariusze prowadzący nabór; niskiego wskaźnika realizacji 
szkoleń specjalistycznych (niespełna 30%).

pozytywna

11.
Komenda 
Wojewódzka Policji 
we Wrocławiu

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, w ramach 
posiadanych kompetencji, w sposób wyczerpujący i jednoznaczny 
uregulował i doprecyzował aktami wewnętrznymi, zasady 
i postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby. 
Komendant posiadał rozeznanie o skali potrzeb kadrowych 
jednostki i adekwatnie do potrzeb organizował nabór do służby, 
w granicach limitów określanych przez Komendanta Głównego 
Policji. Realizowane nabory zostały zorganizowane prawidłowo. 
Służba przygotowawcza nowo przyjętych funkcjonariuszy 
realizowana była w oparciu o pisemnie ustalone założenia 
programowe. Jej przebieg, w stosunku do zbadanej próby  
100 funkcjonariuszy, był prawidłowo dokumentowany. Szkolenie 
nowo przyjętych funkcjonariuszy realizowane było w systemie 
centralnym, głownie w Szkole Policji w Pile.

pozytywna

12.
Komenda Główna 
Straży Granicznej 
w Warszawie

System naboru i postępowania kwalifikacyjnego kandydatów 
do służby w SG oraz służby przygotowawczej, w tym szkolenia, 
nowo przyjętych funkcjonariuszy, zapewniał prawidłową 
realizację zadań nałożonych przepisami prawa. Nie stwierdzono 
badań lub czynności, realizowanych w toku postępowania 
kwalifikacyjnego, wykraczających poza procedurę i dokumenty 
określone przepisami. Stwierdzono także prawidłowe 
postępowanie z ofertami i innymi materiałami opracowania 
kadrowego osób, które nie zostały funkcjonariuszami.  
NIK ocenia pozytywnie także system szkolenia, w szczególności 
szkolenie podstawowe i podoficerskie nowo przyjętych do służby 
funkcjonariuszy.
Uchybienia dotyczyły niejednolitego stosowania przepisów 
rozporządzenia w sprawie okresowego opiniowania 
funkcjonariuszy SG. Uwagi NIK dotyczyły także zestawu ćwiczeń 
wchodzących w skład testu sprawności fizycznej, któremu 
poddawani byli kandydaci do służby w Straży Granicznej 
na drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego oraz braku 
planu służby przygotowawczej.
Wydając ocenę pozytywną, NIK wzięła pod uwagę podjęcie 
przez Komendanta Głównego SG działań naprawczych w celu 
wyeliminowania ww. nieprawidłowości, jeszcze w czasie trwania 
kontroli.

pozytywna
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Lp. Jednostka Zasadnicze ustalenia kontroli Ocena95

13.
Podlaski Oddział 
Straży Granicznej 
w Białymstoku

Stwierdzono prawidłową organizację i realizację naboru, 
postępowań kwalifikacyjnych kandydatów do służby, poprawną 
organizację służby przygotowawczej. Nowo przyjętym 
funkcjonariuszom zapewniono właściwy system szkolenia. 
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na niezamieszczaniu 
w prasie ogłoszeń o prowadzonym naborze oraz niepodawaniu 
w ogłoszeniach o naborze informacji o liczbie kandydatów 
przewidywanych do przyjęcia do służby w danym okresie.

pozytywna

14.
Morski Oddział 
Straży Granicznej 
w Gdańsku

Pozytywną ocenę uzasadniają przede wszystkim: prawidłowa 
organizacja, realizacja naboru i postępowań kwalifikacyjnych 
kandydatów do służby, w zakresie, na który jednostka 
miała wpływ; prawidłowa organizacja przebiegu służby 
przygotowawczej, w aspekcie optymalnego przygotowania 
nowo przyjętych funkcjonariuszy do służby stałej, zapewnienie 
właściwego systemu szkolenia nowo przyjętych funkcjonariuszy, 
w aspekcie przygotowania ich do wykonywania zadań.
NIK stwierdziła ponadto długotrwałość postępowań 
kwalifikacyjnych w MO SG. Z różnych przyczyn, objęte kontrolą 
postępowania, trwały średnio 21 miesięcy (od 225 do 1.059 dni). 
Na 23 postępowania, w 23 przynajmniej raz powtarzano badanie 
psychologiczne, a w 9 – psychofizjologiczne.

pozytywna

15.

Nadwiślański 
Oddział Straży 
Granicznej 
w Warszawie

System naboru do służby, postępowania kwalifikacyjnego, służby 
przygotowawczej i szkolenia nowo przyjętych funkcjonariuszy 
zapewniał prawidłową realizację zadań nałożonych przepisami 
prawa. Nie stwierdzono, aby jakiekolwiek badania lub czynności 
realizowane w toku postępowania kwalifikacyjnego wykraczały 
poza procedurę i dokumenty określone przepisami. Postępowanie 
z ofertami i innymi materiałami opracowania kadrowego 
dotyczącymi osób, które nie zostały funkcjonariuszami, zostały 
w NO SG zorganizowane prawidłowo.
Nieprawidłowości dotyczyły niezgodnego z postanowieniami 
rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, 
nieprawidłowego ustalenia przez Komendanta Oddziału 
kolejności przyjmowania kandydatów do służby i nieterminowego 
opiniowania funkcjonariuszy SG po pierwszym roku służby. 
Stwierdzono ponadto błędne informowanie kandydatów 
o procedurze przyjmowania do służby, a także nieuzasadnione 
zwolnienie jednego funkcjonariusza z odbycia szkolenia 
podstawowego.

pozytywna, mimo 
nieprawidłowości

16.
Sudecki Oddział 
Straży Granicznej 
w Kłodzku

Nabór i postępowania kwalifikacyjne prowadzone były w SO SG 
zgodnie z przepisami. Zostały one podjęte po przyznaniu  
przez Komendanta Głównego SG limitów zatrudnienia. Wobec 
zmiany decyzji w tej sprawie (ostatecznie nie przyznano 
Oddziałowi żadnego etatu) nabór został wstrzymany, 
a kandydatów będących w trakcie postępowania, poinformowano 
o możliwości starania się o przyjęcie w innym Oddziale SG.
Powyższe wynikało z trwającej restrukturyzacji oddziałów SG 
na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej.

pozytywna
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5.4. charakterystyka obszaru objętego kontrolą

5.4.1.  charakterystyka stanu prawnego

agencja bezpieczeństwa wewnętrznego
służbę w abw, stosownie do postanowień art. 44 ustawy o abw może pełnić osoba posiadająca 
wyłącznie obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych, wykazująca nieskazitelną 
postawę moralną, obywatelską i patriotyczną, dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie 
do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, posiadająca co najmniej 
średnie wykształcenie i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną 
do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej, której 
gotowa jest się podporządkować.
zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, przyjęcie kandydata do służby w abw następuje po przeprowadzeniu 
postępowania kwalifikacyjnego, na które składają się: przyjęcie podania o przyjęcie do służby, 
kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie 
i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu, przeprowadzenie 
rozmowy kwalifikacyjnej, postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie 
informacji niejawnych oraz ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w agencji.
Na zasadzie wyjątku, w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w abw 
na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, postępowania 
kwalifikacyjnego może zostać rozszerzone o czynności mające na celu sprawdzenie przydatności 
kandydata do służby na takim stanowisku, w tym o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego 
(art. 46 ust. 2).

wzór kwestionariusza osobowego oraz szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w abw zostały określone w rozporządzeniu prezesa 
rady Ministrów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do abw99.

odstąpienie od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego następuje w przypadku: nie poddania 
się przez kandydata badaniom i czynnościom określonym w § 5 ust. 1 rozporządzenia, uzyskania 
przez kandydata orzeczenia właściwej komisji lekarskiej o niezdolności do służby oraz gdy kandydat 
nie daje rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w ustawie o ochronie 
informacji (§ 6 ust. 1 i 2).

Natomiast negatywny wynik badań i czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-4, 6 oraz 6a, może 
spowodować odstąpienie od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. w takim przypadku 
prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego jest zależne od potrzeb kadrowych służby (§ 6 ust. 3 i 4). 

postępowanie kwalifikacyjne kończy się umieszczaną w kwestionariuszu osobowym oceną 
predyspozycji kandydata do służby w abw (§ 7 ust. 1), przy której brane są pod uwagę m.in.: wiek 
kandydata, poziom lub kierunek jego wykształcenia, znajomość języków obcych, umiejętność 
obsługi programów komputerowych (§ 7 ust. 2). ocena predyspozycji kandydata do służby jest 
zatwierdzana przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne 
(§ 7 ust. 3). kandydat, wobec którego postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się pozytywną oceną 
predyspozycji do służby w abw jest zawiadamiany o możliwości przyjęcia do służby (§ 8 ust. 1). 

99  rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz 
szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w agencji 
bezpieczeństwa wewnętrznego (Dz. u. Nr 207, poz. 1756 ze zm.). 
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Natomiast kandydat wobec którego postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się negatywną 
oceną predyspozycji do służby w abw, jest zawiadamiany pisemnie o odmowie przyjęcia do służby 
(§ 8 ust. 2).

w toku kontroli stwierdzono, że szczegółowe zasady naboru do służby w abw regulowały ponadto 
wytyczne Dyrektora biura kadr abw.

wytyczne Dyrektora biura kadr abw z 24 stycznia 2011 r.100 wprowadziły dwa tryby postępowania 
kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby: tryb pasywny (agencja przyjmuje i rozpatruje 
ofertę kandydata) i – jako podstawowy – tryb aktywny (potrzebnych kandydatów poszukuje się 
w różnych środowiskach). 

postępowanie kwalifikacyjne w trybie aktywnym, zdefiniowane w ww. wytycznych, było niezgodne 
z przepisami § 9 ust. 2-5 rozporządzenia prM w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej 
do służby w abw. 

przepis art. 45 ust. 1 ustawy o abw stanowi, że zdolność fizyczną i psychiczną kandydatów do służby 
ustalają komisje lekarskie abw, podległe szefowi abw. 
właściwość, tryb postępowania i tryb orzekania komisji lekarskich w sprawach orzekania o zdolności 
fizycznej i psychicznej, jak również zasady oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby 
w agencji, określił prezes rady Ministrów w rozporządzeniu z 15 kwietnia 2003 r. w przedmiotowej 
sprawie101. rozporządzenie uregulowało również zasady funkcjonowania zespołu abw do spraw 
przeprowadzania oraz zasady egzaminu sprawności fizycznej obowiązujące kandydatów (§ 8 ust. 1 
i ust. 3, § 9 ust. 2-6 oraz załącznik nr 4102). 

zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o abw, osoba przyjęta do służby w abw jest mianowana 
funkcjonariuszem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. po upływie okresu służby 
przygotowawczej i uzyskaniu pozytywnej oceny ogólnej w opinii służbowej, funkcjonariusz zostaje 
mianowany na stałe ( art. 49 ust. 2). szef abw może skrócić okres służby przygotowawczej albo 
zwolnić funkcjonariusza od odbywania tej służby w przypadkach uzasadnionych szczególnymi 
kwalifikacjami funkcjonariusza (art. 49. ust. 3). 

zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o abw, funkcjonariusz w służbie przygotowawczej podlega 
okresowemu, raz w roku, opiniowaniu służbowemu. wzór formularza opinii służbowej, szczegółowe 
zasady i tryb opiniowania służbowego funkcjonariuszy abw określił prezes rady Ministrów 
w rozporządzeniu z 3 marca 2011 r. 103

zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy agencji bezpieczeństwa wewnętrznego określił 
prezes rady Ministrów w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w abw104. system szkolenia abw 
obejmuje szkolenia zawodowe: na pierwszy stopień podoficerski, na pierwszy stopień chorążego, 
na pierwszy stopień oficerski, specjalistyczne, doskonalenia zawodowego, naukę języków obcych 
(§ 1). w ramach systemu szkolenia funkcjonariusz abw może odbywać staż adaptacyjny. zgodnie 

100  wytyczne Dyrektora biura kadr abw z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie systemu naboru do służby (niepublikowane).

101  rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej 
do służby w agencji bezpieczeństwa wewnętrznego (Dz. u. Nr 88, poz. 809 ze zm.).

102  w brzmieniu obowiązującym od 10 grudnia 2011 r. poprzednio kwestie te regulowały przepisy § 8 ust. 1 i § 9 ust. 2-5 
rozporządzenia. 

103  rozporządzenie prezesa rady Ministrów z  dnia 3  marca 2011 r. w  sprawie opiniowania funkcjonariuszy agencji 
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz. u. Nr 53, poz. 274). 

104  rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia 
zawodowego funkcjonariuszy agencji bezpieczeństwa wewnętrznego (Dz. u. Nr 187, poz. 1569 ze zm.).
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z § 2 ust. 1 rozporządzenia, szkolenia organizuje i prowadzi centralny ośrodek szkolenia abw (cos). 
szkolenia specjalistyczne, doskonalenia zawodowego, języków obcych mogą być organizowane 
i prowadzone przez: cos abw, inną jednostkę organizacyjną abw, poza abw (§ 2 ust 2 i 3). szkolenia 
są prowadzone na podstawie szczegółowych programów szkolenia opracowywanych w cos lub 
jednostce organizacyjnej abw organizującej i prowadzącej szkolenie (§ 4). 

centralne biuro antykorupcyjne
służbę w cba, zgodnie z art. 48 ustawy o cba, może pełnić osoba posiadająca wyłącznie 
obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych, wykazująca nieskazitelną postawę 
moralną, obywatelską i patriotyczną, która nie była skazana za popełnione umyślnie przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, dająca rękojmię zachowania tajemnicy 
stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, posiadająca 
co najmniej średnie wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną 
i psychiczną do pełnienia służby oraz która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była 
współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy o IpN105.
przyjęcie kandydata do  służby w  cba następuje po  przeprowadzeniu postępowania 
kwalifikacyjnego (art. 50 ust. 1 ustawy), na które składają się: złożenie podania o przyjęcie do służby, 
kwestionariusza osobowego oraz dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie, 
kwalifikacje zawodowe i poprzednie zatrudnienie, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, 
postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz 
ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w cba. 
w stosunku do kandydata, który ubiega się o przyjęcie na stanowisko wymagające szczególnych 
umiejętności lub predyspozycji, art. 50 ust. 2 ustawy o cba dopuszcza możliwość przeprowadzenia 
postępowania kwalifikacyjnego rozszerzonego o czynności mające na celu sprawdzenie 
przydatności kandydata do służby na takim stanowisku, w tym o przeprowadzenie badania 
poligraficznego.
postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do funkcjonariuszy lub byłych funkcjonariuszy agencji 
bezpieczeństwa wewnętrznego, policji i straży Granicznej można ograniczyć do złożenia podania 
o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego i dokumentów stwierdzających posiadane 
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i poprzednie zatrudnienie oraz przeprowadzenia rozmowy 
kwalifikacyjnej (art. 50 ust. 3 ustawy). 
wzór kwestionariusza osobowego oraz tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego 
wobec kandydatów do służby w cba, określił prezes rady Ministrów w rozporządzeniu w sprawie 
postępowania kwalifikacyjnego do służby w cba106. 
zdolność fizyczną i psychiczną kandydatów oraz funkcjonariuszy cba ustalają komisje lekarskie 
podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 49 ust. 1 ustawy o cba). zasady 
oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby określił prezes rady Ministrów w rozporządzeniu 
z 11 sierpnia 2006 r.107. 

105  ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie pamięci Narodowej – komisji Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi polskiemu 
(Dz. u. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.), zwana tutaj „ustawą o IpN”.

106  rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 20  lipca 2006 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz 
szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w centralnym 
biurze antykorupcyjnym (Dz. u. Nr 133, poz. 936).

107  rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie dokonywania oceny zdolności fizycznej 
i psychicznej do służby w centralnym biurze antykorupcyjnym (Dz. u. Nr 148, poz. 1069).
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osoba przyjęta do służby w cba jest mianowana funkcjonariuszem w służbie przygotowawczej 
na okres 3 lat (art. 53 ust. 1 ustawy o cba). w uzasadnionych przypadkach, szef cba może skrócić 
okres służby przygotowawczej albo zwolnić funkcjonariusza od odbywania tej służby (art. 53 ust. 4). 
w okresie służby przygotowawczej funkcjonariusz cba podlega szkoleniu (art. 53 ust. 2). po upływie 
okresu służby przygotowawczej i uzyskaniu pozytywnej oceny ogólnej w opinii służbowej 
funkcjonariusz zostaje mianowany funkcjonariuszem w służbie stałej (art. 53 ust. 3).
zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o cba, funkcjonariusz w służbie przygotowawczej podlega 
opiniowaniu służbowemu, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. szczegółowe warunki i tryb 
opiniowania służbowego funkcjonariuszy cba oraz wzór formularza opinii służbowej określił prezes 
rady Ministrów w rozporządzeniu z 12 grudnia 2006 r.108 
formy i tryb szkolenia funkcjonariuszy określił szef cba w zarządzeniu w sprawie szkolenia109. 
obowiązują następujące formy szkoleń: podstawowe, specjalistyczne, doskonalące (§ 3). szkolenia 
są prowadzone na podstawie rocznego planu zatwierdzanego przez szefa cba (§ 8 ust. 1 i 5). 

policja 
służbę w policji, stosownie do postanowień art. 25 ust. 1 ustawy o policji, może pełnić obywatel 
polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający 
co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby 
w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się 
podporządkować. ponadto, od 14 października 2011 r.110, służbę może pełnić kandydat niekarany 
za przestępstwo skarbowe, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów 
określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

stwierdzono ponadto, że postanowienia art. 28 ust. 3 ustawy o policji, który stanowi, że mianowanie 
na policjanta może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu 
do rezerwy, stoją w sprzeczności z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony rp111. 
art. 55 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony rp, został zmieniony jeszcze w 2009 r.112 
wskutek czego, z dniem 11 lutego 2009 r., zniesiony został obowiązek pełnienia zasadniczej służby 
wojskowej przez poborowych. 

w dniu 15 stycznia 2010 r. zastępca rzecznika praw obywatelskich skierował do Ministra spraw 
wewnętrznych i administracji pismo w sprawie rozważenia zasadności zmiany przepisu art. 28 ust. 3 
ustawy o policji, w celu umożliwienia przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do policji 
także wobec kandydatów uznanych za trwale niezdolnych do zasadniczej służby wojskowej 
oraz niebędących żołnierzami rezerwy. w stanowisku bkisz kGp, przesłanym do Departamentu 
analiz i Nadzoru Mswia w dniu 4 lutego 2010 r. stwierdzono, że uregulowania prawne ustawy 
o policji powinny zostać dostosowane do obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony rzeczpospolitej polskiej. w maju 2012 r. wpłynął do bkisz 
zaktualizowany projekt nowelizacji ustawy o policji, w którym przewidziano uchylenie ust. 3 

108  rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy 
centralnego biura antykorupcyjnego oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz. u. Nr 229, poz. 1672).

109  zarządzenie Nr 4/08 szefa centralnego biura antykorupcyjnego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie określenia form i trybu 
szkolenia funkcjonariuszy centralnego biura antykorupcyjnego (Dz. urz. cba Nr 2, poz. 21 ze zm.).

110  art. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o policji (Dz. u. Nr 205, poz. 1205).

111  ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej polskiej (Dz. u. z 2012 r., poz. 461).

112  ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej polskiej oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. u. Nr 22, poz. 120 ze zm.).
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w art. 28. w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, komendant Główny policji poinformował 
Najwyższą Izbę kontroli113, że w dniu 15 listopada 2012 r. komenda Główna policji przekazała 
do Departamentu analiz i Nadzoru Msw, w celu nadania dalszego biegu legislacyjnego, 
opracowany uzgodniony w ramach policji projekt ustawy o zmianie m.in. ustawy o policji. projekt 
ten zawiera m.in. propozycję zmiany obowiązującego art. 28 ustawy o policji, poprzez uchylenie 
ust. 3 i 4 tegoż artykułu. komendant Główny policji stwierdził ponadto, że przedmiotowa propozycja 
nowelizacji realizuje potrzebę doprowadzenia do zgodności przepisów art. 28 ustawy o policji 
z ustawą o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej polskiej, przy czym dalsza procedura 
legislacyjna leży w kompetencjach Ministra spraw wewnętrznych114.

za zgodą komendanta wojewódzkiego policji do służby w oddziałach prewencji może być przyjęty 
kandydat, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego 
stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w policji. 

zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się 
o przyjęcie do służby w policji, w tym osób nieposiadających wykształcenia średniego ubiegających 
się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji policji, określił Minister spraw wewnętrznych 
i administracji w rozporządzeniu w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do policji115.
postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat do służby spełnia określone 
w ustawie warunki przyjęcia do służby w policji oraz określenie jego predyspozycji do tej służby, 
w tym predyspozycji, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy. 
postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w formie konkursu (§ 3 ust. 2). etapy postępowania 
kwalifikacyjnego regulował § 11 rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego 
do służby w policji z 2007 r., obecnie kwestię tę reguluje § 10 rozporządzenia z 2012 r. postępowanie 
obejmuje ono m.in. ocenę zgodności dokumentów złożonych przez kandydata z wymaganiami 
zawartymi w ogłoszeniu, test wiedzy oraz ocenę sprawności fizycznej kandydata do służby, 
test psychologiczny, wywiad zorganizowany116 oraz postępowanie sprawdzające określonego 
w przepisach o ochronie informacji niejawnych117.

Na liście kandydatów do służby umieszcza się wszystkich kandydatów, którzy uzyskali pozytywne 
wyniki ze wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego mających do nich zastosowanie, 
oraz nie istnieją przesłanki do odmowy wydania im poświadczenia bezpieczeństwa (§ 24 ust. 1), 
w kolejności zdobytych punktów118 (§ 24 ust. 2). lista kandydatów podlega zatwierdzeniu 
(§ 25), a zatwierdzenie listy kończy postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów 

113  pismo komendanta Głównego policji do wiceprezesa Najwyższej Izby kontroli nr ks-6577/12 z dnia 18 grudnia 2012 r., str. 2.

114  według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2012 r., przepis art. 28 ust. 3 ustawy o policji nie został uchylony.

115  rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i  administracji z  dnia 30  sierpnia 2007 r. w  sprawie postępowania 
kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji (Dz. u. Nr 170, poz. 1202 ze zm.), 
które zostało uchylone z dniem 15 kwietnia 2012 r. z dniem 21 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
spraw wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów 
ubiegających się o przyjęcie do służby w policji (Dz. u. z 2012 r., poz. 432).

116  zgodnie z § 11 pkt 7 i § 12 ust. 4 rozporządzenia z 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, wywiad zorganizowany 
przeprowadza, powołany przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, zespół w składzie 
co najmniej dwóch osób, w celu oceny umiejętności formułowania wypowiedzi, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu 
werbalnego i niewerbalnego oraz autoprezentacji kandydata do służby, a także ustalenia jego motywacji do podjęcia 
służby w policji.

117  przede wszystkim art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. u. Nr 182, poz. 1228), 
zwana dalej „ustawą o ochronie informacji niejawnych”.

118  system punktowy oceny wyników etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz preferencji dotyczących kandydatów 
do służby określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
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umieszczonych na tej liście (§ 26). Do służby w policji mogą być przyjęci kandydaci, którzy zdobyli 
największą liczbę punktów (§ 27 ust. 1), wg limitu przyjęć do służby określonego uprzednio przez 
komendanta Głównego policji (§ 4). 
zgodnie z art. 26 ustawy o policji, zdolność fizyczną i psychiczną do służby w policji ustalają komisje 
lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Minister spraw wewnętrznych 
w rozporządzeniu z 9 lipca 1991 r. określił właściwość i tryb postępowania podległych komisji 
lekarskich119. 
zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy o policji policjant może zostać poddany procedurze określającej 
jego predyspozycje do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach 
organizacyjnych, poprzez przeprowadzenie testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego 
lub badania psychofizjologicznego.
Mianowanie może być na: okres służby przygotowawczej lub kandydackiej, okres służby 
kontraktowej bądź na stałe (art. 28 ustawy o policji). osoba przyjęta do służby w policji jest 
mianowana policjantem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat (art. 29 ust. 1). po upływie 
okresu służby przygotowawczej policjant zostaje mianowany na stałe (art. 29 ust. 2). w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1, z wyłączeniem 
komendanta powiatowego (miejskiego) policji, może skrócić okres służby przygotowawczej 
policjanta albo zwolnić go od odbywania tej służby (art. 29 ust. 3 ustawy). 
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o policji policjant podlega opiniowaniu służbowemu. Minister spraw 
wewnętrznych i administracji w rozporządzeniu z 30 sierpnia 2010 r.120 określił wzór formularza 
opinii służbowej oraz szczegółowe zasady i tryb okresowego opiniowania służbowego policjantów. 
warunki odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w policji określił 
Minister spraw wewnętrznych i administracji w rozporządzeniu z 19 czerwca 2007 r.121 szkolenia 
zawodowe dla policjantów prowadzi się w systemie stacjonarnym. w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach komendant Główny policji może zezwolić na odbycie przez policjanta szkolenia 
w systemie samokształcenia kierowanego (§ 5 rozporządzenia). szkolenia są prowadzone 
na podstawie rocznego planu szkoleń jednostki szkoleniowej, który sporządzają, w uzgodnieniu 
z kierownikiem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia komendy Głównej policji, 
komendant-rektor wyższej szkoły policji w szczytnie bądź komendant szkoły policyjnej. plan 
szkoleń podlega zatwierdzeniu przez kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach 
szkolenia komendy Głównej policji, w terminie do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego realizację 
szkoleń (§ 6). szkolenie odbywa się zgodnie z programem szkolenia zawodowego właściwym dla 
danego szkolenia i planem zajęć ustalonym przez kierownika jednostki szkoleniowej lub osobę 
upoważnioną (§ 25).

straż Graniczna
służbę w straży Granicznej, zgodnie z art. 31 ustawy o sG, może pełnić osoba posiadająca wyłącznie 
obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie 

119  rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji 
lekarskich podległych Ministrowi spraw wewnętrznych (Dz. u. Nr 79, poz. 349 ze zm.).

120  Dz. u. Nr 170, poz. 1145. 

121  rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych I administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w policji (Dz. u. Nr 126, poz. 877 ze zm.).
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posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych 
szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować, a także osoba dająca 
rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie 
informacji niejawnych. 
zgodnie z art. 31 ust. 1a ustawy o sG przyjęcie kandydata do służby w straży Granicznej poprzedza 
się postępowaniem kwalifikacyjnym. zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów oraz wzór 
kwestionariusza osobowego określił Minister spraw wewnętrznych i administracji w rozporządzeniu 
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do sG122. celem postępowania kwalifikacyjnego jest 
ustalenie czy kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w straży Granicznej spełnia określone 
w ustawie o sG warunki do pełnienia służby, oraz określenie predyspozycji i przydatności kandydata 
do służby (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). kandydat do służby w sG przechodzi postępowanie 
kwalifikacyjne, które obejmuje przyjęcie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego 
i dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz poprzednie 
zatrudnienie; przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej; postępowanie sprawdzające określone 
w przepisach o ochronie informacji niejawnych; ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby 
w straży Granicznej oraz przeprowadzenie badania psychofizjologicznego. zdolność fizyczną 
i psychiczną do służby ustalają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych (art. 32 ust. 1 ustawy o sG).

kandydata podejmującego służbę w sG mianuje się funkcjonariuszem w służbie przygotowawczej 
na okres 3 lat (art. 35 ust. 1 ustawy o sG). po upływie okresu służby przygotowawczej i uzyskaniu 
opinii służbowej stwierdzającej przydatność do służby, funkcjonariusz zostaje mianowany na stałe. 
w przypadkach uzasadnionych szczególnymi kwalifikacjami funkcjonariusza, komendant Główny 
sG może skrócić okres służby przygotowawczej funkcjonariusza albo zwolnić go od odbywania tej 
służby (art. 35 ust. 2-3 ustawy o sG). 

zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników sG określił komendant Główny sG w zarządzeniu 
Nr 65 z 24 grudnia 2004 r.123 celem szkolenia jest wszechstronne przygotowanie funkcjonariuszy 
i pracowników do wykonywania zadań ustawowych sG. szkolenia realizowane są w ośrodkach 
szkolenia oraz w innych jednostkach organizacyjnych sG. poza sG szkolenie może być realizowane 
w szkołach i ośrodkach szkolenia Mswia i służb przez niego nadzorowanych, Ministerstwa 
obrony Narodowej oraz innych resortów, a także w wyspecjalizowanych ośrodkach krajowych 
lub zagranicznych (§ 3).
funkcjonariusze w służbie przygotowawczej kierowani są na szkolenie podstawowe, szkolenie 
w zakresie szkoły podoficerskiej i szkoły chorążych oraz uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych, 
doskonaleniu zawodowym i kursach doskonalących (§ 7 ust. 2). plany szkolenia są opracowywane 
na podstawie programów szkolenia, stanowiących podstawę szkolenia funkcjonariuszy (§ 36). 
programy szkolenia podstawowego, w zakresie szkoły podoficerskiej i chorążych oraz szkolenia 
doskonalącego zatwierdza komendant Główny sG, natomiast programy kursów doskonalących, 
szkoleń specjalistycznych i doskonalenia zawodowego zatwierdzają kierownicy jednostek 
organizacyjnych sG realizujących te szkolenia (§ 38 ust. 1 i 3). 

122  rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w straży Granicznej 
(Dz. u. Nr 23, poz. 175 ze zm.).

123  Dz. urz. kG sG Nr 12, poz. 76 ze zm.
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5.4.2. uwarunkowania organizacyjne 

agencja bezpieczeństwa wewnętrznego
w latach 2010–2011 (do 28 lipca), na mocy postanowień § 3 ust. 1 statutu abw124 i regulaminów 
organizacyjnych, jednostkami organizacyjnymi abw właściwymi w sprawach kadrowych, 
w szczególności w zakresie rekrutacji, postępowań kwalifikacyjnych oraz służby przygotowawczej 
funkcjonariuszy, w tym szkolenia, były: biuro kadr abw, delegatury abw125oraz centralny ośrodek 
szkolenia (cos) abw w emowie. z dniem 29 lipca 2011 r., w wyniku zmiany statutu abw126, 
utworzono ( jako 16.) Delegaturę stołeczną abw w warszawie oraz powołano Departament 
bezpieczeństwa wewnętrznego i audytu w miejsce Inspektoratu Nadzoru, kontroli i bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz zespołu audytu wewnętrznego.
zadania w zakresie naboru i postępowania kwalifikacyjnego oraz służby przygotowawczej 
i szkolenia realizowały następujące komórki organizacyjne:

 � w biurze kadr abw127:
 − w zakresie naboru i postępowania kwalifikacyjnego, w tym w zakresie prowadzenia bazy 

danych kaNDyDat128: wydział I – rekrutacji i badań psychologicznych; 
 − w zakresie organizacji szkolenia: samodzielna sekcja szkolenia (w okresie do 7 czerwca 

2011 r.), a następnie wydział IV – koordynacji szkoleń i Doskonalenia zawodowego 
(od 8 czerwca 2011 r.);

 � w delegaturach abw: samodzielne sekcje organizacyjno-kadrowe, podlegające dyrektorom 
delegatur;

 � w centralnym ośrodku szkolenia129: 
 − w zakresie naboru i postępowania kwalifikacyjnego – samodzielna sekcja organizacyjno-

kadrowa130;
 −  w zakresie organizacji szkolenia: wydział I – Dydaktyczny i wydział II – organizacyjny;
 −  w zakresie realizacji szkolenia: wydział Dydaktyczny oraz wydział planowania i koordynacji 

szkoleń, a po zmianie organizacji: wydział I – Dydaktyczny i wydział III – taktyczno-
treningowy.

kandydaci do służby w abw, rejestrowani są w bazie kaNDyDat i identyfikowani poprzez numer 
pesel. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań przez komórki organizacyjne delegatur abw, 
właściwe w sprawach osobowych, oraz nad procesem kształcenia zawodowego funkcjonariuszy 

124  zarządzenie Nr 73 prezesa rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu agencji bezpieczeństwa 
wewnętrznego (M. p. Nr 26, poz. 432 ze zm.). 

125  właściwymi w sprawach kadr były delegatury abw w białymstoku, bydgoszczy, Gdańsku, katowicach, krakowie, lublinie, 
Łodzi, olsztynie, opolu, poznaniu, radomiu, rzeszowie, szczecinie, wrocławiu i zielonej Górze. we właściwości Delegatury 
w radomiu było województwo świętokrzyskie.

126  zarządzenie Nr 39 prezesa rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu 
agencji bezpieczeństwa wewnętrznego (M. p. Nr 57, poz. 572).

127  w okresie objętym kontrolą obowiązywały regulaminy organizacyjne biura kadr abw nadane zarządzeniami szefa abw: 
Nr 22 z 12 marca 2008 r. (Dz. urz. abw Nr 1 poz. 12) – w okresie do 7 czerwca 2011 r. i Nr 27 z 24 maja 2011 r. (Dz. urz. abw 
Nr 2 poz. 24) – od 8 czerwca 2011 r.

128  komputerowa baza danych kandydatów do służby i pracy w abw, pn. kaNDyDat, prowadzona w wykonaniu § 4 pkt 2 
regulaminu organizacyjnego biura kadr, nadanego ww. zarządzeniem Nr 22 szefa abw z dnia 12 marca 2008 r.

129  w  okresie objętym kontrolą obowiązywały regulaminy organizacyjne centralnego ośrodka szkolenia abw nadane 
zarządzeniami szefa abw: Nr 23 z dnia 12 marca 2008 r. (Dz. urz. abw Nr 1 poz. 13) – w okresie 27 marca – 30 czerwca 2008 r.; 
Nr 44 z dnia 1 lipca 2008 r. (Dz. urz. abw Nr 2 poz. 25) – w okresie 1 lipca 2008 r. – 7 czerwca 2011 r. i Nr 28 z dnia 24 maja 2011 r. 
(Dz. urz. abw Nr 2, poz. 25) – od 8 czerwca 2011 r. 

130  w okresie do 7 czerwca 2011 r. po 7 czerwca 2011 r. zadania w tym zakresie przejęły komórki organizacyjne biura kadr abw.
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abw, organizowanym i realizowanym przez komórki organizacyjne biura kadr abw oraz cos abw, 
należał do obowiązków Dyrektora biura kadr abw. 

centralne biuro antykorupcyjne
jednostką cba właściwą w sprawach kadr131 jest biuro kadr i szkolenia cba132. zgodnie 
z regulaminem organizacyjnym biura133, jego zadania były realizowane przez wydział spraw 
osobowych i sekcję do spraw szkoleń (§ 8 ust. 1 i 3 regulaminu).
kandydata przyjmuje do służby szef cba (art. 54 ust. 1 ustawy o cba), wydając stosowną decyzję 
(art. 54 ust. 3 ustawy o cba), której treść reguluje § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie służby 
funkcjonariuszy cba134. Decyzja określa m.in.: datę, od której liczy się początek służby (§ 5 ust. 2 
pkt 4), charakter służby (§ 5 ust. 2 pkt 5), stanowisko oraz jednostkę organizacyjną, w której 
kandydat będzie pełnił służbę (§ 5 ust. 2 pkt 6).
w okresie służby przygotowawczej, funkcjonariusz cba podlega szkoleniu (art. 53 ust. 2 ustawy 
o cba). formy i tryb szkolenia reguluje zarządzenie szefa cba w sprawie szkolenia funkcjonariuszy 
cba135. szkolenia podstawowe i  specjalistyczne prowadzi się w systemie stacjonarnym. 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor biura kadr i szkolenia (bkisz) może zezwolić 
na odbycie przez funkcjonariusza szkolenia w indywidualnym toku nauczania – w systemie 
samokształcenia kierowanego (§ 7 zarządzenia szefa cba w sprawie szkolenia funkcjonariuszy cba).
ogólny nadzór nad realizacją i przebiegiem szkoleń podstawowych, specjalistycznych oraz doskonalących 
sprawuje szef cba, natomiast nadzór szczegółowy nad realizacją szkoleń sprawuje Dyrektor biura kadr 
i szkolenia cba (§ 39 zarządzenia szefa cba w sprawie szkolenia funkcjonariuszy cba).

policja
komórkami organizacyjnymi, właściwymi do spraw kadr były:

 − w komendzie Głównej policji – biuro kadr i szkolenia (bkis), a w szczególności – wydział 
koordynacji Doboru i szkolenia136;

 − w komendach wojewódzkich (stołecznej) policji – wydziały kadr i szkolenia.

jednostkami szkoleniowymi policji, właściwymi w sprawach szkolenia i doskonalenia zawodowego 
policjantów, są: wyższa szkoła policji w szczytnie, centrum szkolenia policji w legionowie, szkoła 
policji w słupsku, szkoła policji w pile, szkoła policji w katowicach, ośrodek szkolenia policji 
w sieradzu (podległy kwp w Łodzi). 

kandydaci do służby w policji są rejestrowani i identyfikowani za pomocą identyfikatora crDk.

131  z uwagi na specyfikę służby, w realizacji procedury naboru kandydatów mogą brać udział również inne, niż wskazane, 
komórki organizacyjne.

132  Do 25 października 2010 r. – Departament kadr i szkolenia (§ 2 ust. 1 pkt 8 zarządzenia Nr 21/10 szefa centralnego 
biura antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. – przepisy wprowadzające zarządzenia szefa centralnego biura 
antykorupcyjnego – Dz. urz. cba Nr 2, poz. 48).

133  zarządzenie Nr 27/10 szefa centralnego biura antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu 
organizacyjnego biura kadr i szkolenia centralnego biura antykorupcyjnego (Dz. urz. cba Nr 2, poz. 54).

134  rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy centralnego 
biura antykorupcyjnego (Dz. u. Nr 177, poz. 1311 ze zm.).

135  zarządzenie Nr 4/08 szefa centralnego biura antykorupcyjnego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie określenia form i trybu 
szkolenia funkcjonariuszy centralnego biura antykorupcyjnego (Dz. urz. cba Nr 2, poz. 21 ze zm.).

136  § 20 zarządzenia Nr 749 komendanta Głównego policji z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie regulaminu komendy Głównej 
policji (Dz. urz. kGp Nr 6, poz. 20 ze zm.). poprzednio, do 31 maja 2010 r. , zgodnie z § 20 zarządzenia Nr 372 komendanta 
Głównego policji z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu komendy Głównej policji (Dz. urz. kGp Nr 8, poz. 47 
ze zm.), sprawami objętymi kontrolą w biurze kadr i szkolenia kGp zajmowały się wydział Doboru oraz wydział organizacji 
i koordynacji szkolenia.
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straż Graniczna
kierownikami jednostek właściwymi w sprawach postępowania kwalifikacyjnego i przyjmowania 
kandydatów do służby w straży Granicznej są:

 − komendant Główny straży Granicznej,

 − komendanci wszystkich 10 oddziałów straży Granicznej137;

 − komendanci ośrodków szkolenia sG: centralnego ośrodka szkolenia sG w koszalinie, centrum 
szkolenia sG w kętrzynie i ośrodka szkoleń specjalistycznych sG w lubaniu.

komórkami organizacyjnymi, właściwymi w sprawach naboru, postępowania kwalifikacyjnego, 
koordynacji szkolenia i spraw osobowych funkcjonariuszy są:

 − w komendzie Głównej sG – biuro kadr i szkolenia138, a w nim wydział organizacji i Naboru, 
wydział spraw osobowych, wydział organizacji i szkolenia oraz wydział badań i ocen 
kadrowych;

 − w oddziałach straży Granicznej – wydziały kadr i szkolenia139;

 − w ośrodkach szkolenia straży Granicznej – wydziały kadr140.

5.4.3. uwarunkowania ekonomiczne

agencja bezpieczeństwa wewnętrznego

Działalność agencji bezpieczeństwa wewnętrznego jest finansowana z budżetu państwa (art. 9 
ust. 1 ustawy o abw). zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych141 oraz §§ 1 i 2 
rozporządzenia Ministra finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych142, szef abw jest 
dysponentem części budżetu państwa nr 57 – agencja bezpieczeństwa wewnętrznego.
Decyzją nr 180 z dnia 1 lipca 2008 r., szef abw ustanowił dysponentami środków budżetu państwa 
III stopnia dyrektorów 15 delegatur abw z siedzibami w białymstoku, bydgoszczy, Gdańsku, 
katowicach, krakowie, lublinie, Łodzi, olsztynie, opolu, poznaniu, radomiu, rzeszowie, szczecinie, 
wrocławiu i zielonej Górze143.

137  rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów straży 
Granicznej (Dz. u. Nr 69, poz. 370). Do dnia 31 marca 2011 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych 
i administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów straży Granicznej (Dz. u. Nr 152, poz. 1733 ze zm.).

138  zarządzenie Nr 51 komendanta Głównego straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego 
biura kadr i szkolenia komendy Głównej straży Granicznej (Dz. urz. kGsG Nr 7, poz. 49 ze zm.).

139  Np. w Morskim oddziale sG, zgodnie z zarządzeniem Nr 32 komendanta Głównego straży Granicznej z dnia 17 września 
2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego komendzie Morskiego oddziału straży Granicznej im. płk karola 
bacza w Gdańsku (Dz. urz. kGsG Nr 5, poz. 38 ze zm.).

140  Np. w centralnym ośrodku szkolenia sG w koszalinie, zgodnie z zarządzeniem Nr 28 komendanta Głównego straży 
Granicznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania centralnego ośrodka szkolenia 
straży Granicznej im. Marszałka polski józefa piłsudskiego w koszalinie (Dz. urz. kGsG Nr 6, poz. 20 ze zm.).

141   ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

142   rozporządzenie Ministra finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich 
dysponentów (Dz. u. Nr 211, poz. 1633 ze zm.).

143  Decyzja Nr 180 szefa agencji bezpieczeństwa wewnętrznego z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia dysponentów 
środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych szefowi agencji bezpieczeństwa wewnętrznego 
(niepublikowana). w związku z tym, że utworzona w lipcu 2011 r. Delegatura stołeczna abw w warszawie nie została 
ustanowiona dysponentem środków budżetu państwa. obsługę finansową i kadrową tej jednostki prowadzi biuro logistyki 
abw (poprzednio – biuro administracyjno-Gospodarcze abw), biuro finansów abw oraz biuro kadr abw – każde w swoim 
zakresie działania.
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centralne biuro antykorupcyjne
Działalność centralnego biura antykorupcyjnego jest finansowana z budżetu państwa (art. 4 ust. 1 
ustawy o cba). zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz §§ 1 i 2 rozporządzenia 
Ministra finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych, szef cba jest dysponentem części 
budżetu państwa nr 56 – centralne biuro antykorupcyjne, oraz jedynym dysponentem środków 
budżetu państwa III stopnia w tej części. 

policja i straż Graniczna
koszty związane z funkcjonowaniem policji i straży Granicznej są pokrywane z budżetu państwa 
(odpowiednio: art. 13 ust. 1 ustawy o policji i art. 8 ustawy o sG). 
Minister spraw wewnętrznych, dysponent części budżetu państwa 42 – sprawy wewnętrzne, 
decyzją nr 22 z 29 grudnia 2011 r.144, ustanowił dysponentami środków budżetu państwa drugiego 
stopnia, bezpośrednio podległymi dysponentowi części, m.in.: komendanta Głównego policji 
i komendanta Głównego straży Granicznej (§ 1 pkt 1 a i b decyzji). tą samą decyzją, dysponentami 
środków budżetu państwa III stopnia, podległymi ww. komendantom ustanowieni zostali:

 � komendantowi Głównemu policji (§ 2) 16 komendantów wojewódzkich policji o komendant 
stołeczny policji, a także 4 komendantów szkół policji w katowicach, pile i słupsku oraz centrum 
szkolenia policji w legionowe;

 � komendantowi Głównemu straży Granicznej (§ 3):
 � 10 komendantów oddziałów straży Granicznej oraz komendanci centralnego ośrodka szkolenia 

sG w koszalinie i ośrodka szkoleń specjalistycznych sG w lubaniu.
w wyniku kontroli wykonania budżetu państwa, przeprowadzonych w latach 2011–2012, NIk 
ustaliła, niżej przedstawiony, stan finansowy kontrolowanych formacji i służb:

tabela nr 3 
wydatki budżetowe kontrolowanych formacji w latach 2010–2012

Lp. Wyszczególnienie
2010* 2011* 2012*

tys. zł zmiana
5 : 4 tys. zł zmiana

7 : 5
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego część 57 514 684 513 735 -0.2% 507 349 -1.2%

2. Centralne Biuro Antykorupcyjne część 56 106 639 108 474 1.7% 111 538 2.8%

3. Komenda Główna Policji r. 75402 452 554 452 060 -0.1% 438 873 -2.9%

4. Jednostki terenowe Policji r. 75403 497 576 509 574 2.4% 446 663 -12.3%

5. Komendy wojewódzkie Policji r. 75404 1 943 909 1 896 667 -2.4% 1 930 404 1.8%

6. Komendy powiatowe Policji r. 75405 5 132 553 5 346 214 4.2% 5 530 104 3.4%

7. Policja – łącznie 8 026 592 8 204 515 2.2% 8 346 044 1.7%

8. Straż Graniczna r. 75406 1 362 255 1 296 247 -4.8% 1 322 311 2.0%

9. Ogółem 10 010 170 10 122 971 1.1% 10 287 242 1.6%

uwagi: 
   * Dane własne NIk pozyskane w ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 2011 r. i 2012 r.

144  Decyzja Nr 22 Ministra spraw wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków 
budżetu państwa w części 42 – sprawy wewnętrzne (Dz. urz. Msw z 2012 r., poz. 2 ze zm.). 



70

z a Ł Ą c z N I k I
5.

5.
 l

ic
zb

a 
i s

tr
uk

tu
ra

 w
yn

ik
ów

 p
os

tę
po

w
ań

 k
w

al
ifi

ka
cy

jn
yc

h 
w

 k
on

tr
ol

ow
an

yc
h 

fo
rm

ac
ja

ch
 o

ra
z 

w
ie

lk
oś

ć 
pr

ób
y 

ko
nt

ro
ln

ej
 p

os
tę

po
w

ań
 k

w
al

ifi
ka

cy
jn

yc
h

Lp
.

S
łu
żb
a 
 

/ 
fo
rm
ac
ja

W
ys
zc
ze
g
ól
n
ie
n
ie

2
01
0

2
01
1

2
01
2

O
g
ó
łe
m
 *
)

lic
zb
a 

p
o
st
ęp
ow
ań
 

k
w
al
if
ik
ac
yj
n
yc
h

p
ró
b
a 
ko
n
tr
ol
n
a

lic
zb
a 

p
o
st
ęp
ow
ań
 

k
w
al
if
ik
ac
yj
n
yc
h

p
ró
b
a 
ko
n
tr
ol
n
a

lic
zb
a 

p
o
st
ęp
ow
ań
 

k
w
al
if
ik
ac
yj
n
yc
h

p
ró
b
a 
ko
n
tr
ol
n
a

lic
zb
a 

p
o
st
ęp
ow
ań
 

k
w
al
if
ik
ac
yj
n
yc
h

p
ró
b
a 
ko
n
tr
ol
n
a

w
ie
lk
o
ść

w
sk
. 

%
w
ie
lk
o
ść

w
sk
. %

w
ie
lk
o
ść

w
sk
. 

%
w
ie
lk
o
ść

w
sk
. %

1
2

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16

1.

AB
W

O
g
ó
łe
m
 

3
4
5
 

12
4
 
3
6%

52
8
 

12
6
 

2
4%

14
8
 

17
 
11
%

1
 0
21
 

2
67
 

2
6%

2.
re

zy
gn

ac
ja

 k
an

dy
da

ta
29

 
6 

21
%

67
 

11
 

16
%

6 
6 

10
0%

10
2 

23
 

23
%

3.
ro

zp
at

rz
on

o 
od

m
ow

ni
e

21
8 

33
 

15
%

28
9 

50
 

17
%

48
 

9 
19

%
55

5 
92

 
17

%

4.
ro

zp
.p

oz
yt

. –
  

ni
e 

pr
zy

ję
to

 d
o 

sł
uż

by
14

 
14

 
10

0%
17

 
17

 
10

0%
1 

1 
10

0%
32

 
32

 
10

0%

5.
ro

zp
. p

oz
yt

. –
  

pr
zy

ję
to

 d
o 

sł
uż

by
71

 
71

 
10

0%
48

 
48

 
10

0%
1 

1 
10

0%
12

0 
12

0 
10

0%

6.
w

 t
ra

kc
ie

 o
pr

ac
ow

an
ia

13
 

0 
0%

10
7 

0 
0%

92
 

0 
0%

21
2 

0 
0

7.

CB
A

łą
cz
n
ie
 C
B
A

51
 

42
 
82
%

11
0
 

10
0
 

91
%

13
9
 

4
4
 
32
%

3
0
0
 

1
8
6
 

62
%

8.
re

zy
gn

ac
ja

 k
an

dy
da

ta
5 

5 
10

0%
10

 
10

 
10

0%
21

 
8 

38
%

36
 

23
 

64
%

9.
ro

zp
at

rz
on

o 
od

m
ow

ni
e

6 
6 

10
0%

65
 

65
 

10
0%

59
 

32
 

54
%

13
0 

10
3 

79
%

10
.

pr
zy

ję
to

 d
o 

sł
uż

by
40

 
31

 
78

%
33

 
25

 
76

%
4 

4 
10

0%
77

 
60

 
78

%

11
.

w
 t

ra
kc

ie
 p

os
tę

po
w

an
ia

0 
0 

 
2 

 
 

55
 

 
0%

57
 

0 
0%

12
.

St
ra

ż 
G

ra
ni

cz
na

O
g
ó
łe
m

2
 1
71
 

3
3
6
 
15
%

41
1
 

14
3
 

3
5%

77
9
 

87
 
11
%

2
 5
4
3
 

5
6
6
 

22
%

13
.

re
zy

gn
ac

ja
 k

an
dy

da
ta

90
 

26
 

29
%

18
 

17
 

94
%

11
 

10
 

91
%

11
9 

53
 

45
%

14
.

ro
zp

at
rz

on
o 

od
m

ow
ni

e
1 

70
5 

19
2 

11
%

27
7 

90
 

32
%

23
9 

61
 

26
%

2 
22

1 
34

3 
15

%

15
.

ro
zp

. p
oz

yt
. –

  
ni

e 
pr

zy
ję

to
 d

o 
sł

uż
by

 
 

 
 

 
 

0 
0 

 
0 

0 
 

16
.

ro
zp

. p
oz

yt
. –

  
pr

zy
ję

to
 d

o 
sł

uż
by

15
1 

11
8 

78
%

36
 

36
 

10
0%

16
 

16
 

10
0%

20
3 

17
0 

84
%

17
.

w
 t

ra
kc

ie
 p

os
tę

po
w

an
ia

22
5 

 
0%

80
 

 
0%

51
3 

0 
0%

 
 

 

18
.

Po
lic

ja

O
g
ó
łe
m
 

11
 8
67
 

4
02
 
3%

12
 2
5
0
 

4
02
 

3%
5
 4
32
 

8
0
 

1%
2
9
 5
4
9
 

8
8
4
 

3%

19
.

re
zy

gn
ac

ja
 k

an
dy

da
ta

83
6 

10
0 

12
%

61
5 

10
0 

16
%

0 
0 

 
1 

45
1 

20
0 

14
%

20
.

ro
zp

at
rz

on
o 

od
m

ow
ni

e
9 

95
1 

10
1 

1%
10

 5
29

 
10

1 
1%

25
7 

80
 

31
%

20
 7

37
 

28
2 

1%

21
.

ro
zp

at
rz

on
o 

po
zy

t.
 –

  
ni

e 
pr

zy
ję

to
 

 
 

0 
 

 
0 

0 
 

0 
0 

 

22
.

ro
zp

. p
oz

yt
. –

  
pr

zy
ję

to
 d

o 
sł

uż
by

1 
08

0 
20

1 
19

%
1 

10
6 

20
1 

18
%

0 
0 

 
2 

18
6 

40
2 

18
%

23
.

w
 t

ra
kc

ie
 p

os
tę

po
w

an
ia

 
 

 
0 

 
 

5 
17

5 
0 

0%
5 

17
5 

0 
0%



71

z a Ł Ą c z N I k I

5.6. wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności145

 1. konstytucja rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. u. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

 2. ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie kontroli (Dz. u. z 2012 r., poz. 82 ze zm.)146.

 3. ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz. u. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.)147.

 4. ustawa z dnia 12 października 1990 r. o straży Granicznej (Dz. u. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 
ze zm.)148.

 5. ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o agencji bezpieczeństwa wewnętrznego oraz agencji wywiadu 
(Dz. u. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.)149.

 6. ustawa z  dnia 9  czerwca 2006 r. o  centralnym biurze antykorupcyjnym (Dz.  u. z  2012 r., 
poz. 621)150.

 7. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. u. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
ze zm.).

 8. ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. u. Nr 182, poz. 1228)151.

 9. rozporządzenie prezesa rady Ministrów z  dnia 29  listopada 2002 r. w  sprawie wzoru 
kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego wobec kandydatów do  służby w  agencji bezpieczeństwa wewnętrznego 
(Dz. u. Nr 207, poz. 1756 ze zm.).

10. rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny zdolności 
fizycznej i  psychicznej do  służby w  agencji bezpieczeństwa wewnętrznego (Dz.  u. Nr  88, 
poz. 809 ze zm.).

11. rozporządzenie prezesa rady Ministrów z  dnia 2  lipca 2003 r. w  sprawie przebiegu służby 
funkcjonariuszy agencji bezpieczeństwa wewnętrznego (Dz. u. Nr 120, poz. 1125 ze zm.).

12. rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy agencji bezpieczeństwa wewnętrznego 
(Dz. u. Nr 187, poz. 1569 ze zm.).

13. rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 7 października 2002 w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy agencji bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wzoru 
formularza opinii służbowej (Dz. u. Nr 172, poz. 1405 ze zm.),

    z dniem 25 marca 2011 r. zastąpione przez: 
    rozporządzenie prezesa rady Ministrów z  dnia 3  marca 2011 r. w  sprawie opiniowania 

funkcjonariuszy agencji bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii 
służbowej (Dz. u. Nr 53, poz. 274).

14. zarządzenie Nr 73 prezesa rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu 
agencji bezpieczeństwa wewnętrznego (M. p. Nr 26, poz. 432 ze zm.).

145  stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

146  w okresie objętym kontrolą obowiązywała ona w wersji opublikowanej w Dz. u. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm. 

147  w okresie objętym kontrolą obowiązywała ona w wersji opublikowanej w Dz. u. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 ze zm.

148  w okresie objętym kontrolą obowiązywała ona w wersji opublikowanej w Dz. u. z 2005 r., Nr 234, poz. 1997 ze zm.

149  w okresie objętym kontrolą obowiązywała ona w wersji opublikowanej w Dz. u. z 2002 r., Nr 74, poz. 676 ze zm.
150  w okresie objętym kontrolą obowiązywała ona w wersji opublikowanej w Dz. u. z 2006 r., Nr 104, poz. 708 ze zm.

151  w okresie objętym kontrolą, do dnia 1 stycznia 2011 r., obowiązywała ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji 
niejawnych (Dz. u. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.).
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15. zarządzenie Nr  10 szefa agencji bezpieczeństwa wewnętrznego z  dnia 5  marca 2003 r. 
w  sprawie ceremoniału składania ślubowania w  agencji bezpieczeństwa wewnętrznego 
(Dz. urz. abw Nr 1.03).

16. rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wzoru kwestionariusza 
osobowego oraz szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego 
wobec kandydatów do służby w centralnym biurze antykorupcyjnym (Dz. u. Nr 133, poz. 936).

17. rozporządzenie prezesa rady Ministrów z  dnia 11  sierpnia 2006 r. w  sprawie dokonywania 
oceny zdolności fizycznej i  psychicznej do  służby w  centralnym biurze antykorupcyjnym 
(Dz. u. Nr 148, poz. 1069),

    z dniem 30 czerwca 2012 r. zastąpione przez:
    rozporządzenie prezesa rady Ministrów z  dnia 31  maja 2012 r. w  sprawie oceny zdolności 

fizycznej i  psychicznej do  służby w  centralnym biurze antykorupcyjnym (Dz.  u. z  2012 r., 
poz. 668).

18. rozporządzenie prezesa rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby 
funkcjonariuszy centralnego biura antykorupcyjnego (Dz. u. Nr 177, poz. 1311 ze zm.).

19. rozporządzenie prezesa rady Ministrów z  dnia 1  września 2006 r. w  sprawie stanowisk 
służbowych w centralnym biurze antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia 
i  kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na  poszczególnych 
stanowiskach (Dz. u. Nr 161, poz. 1135),

    z dniem 26 października 2010 r. zastąpione przez:
    rozporządzenie prezesa rady Ministrów z  dnia 6  października 2010 r. w  sprawie stanowisk 

służbowych w centralnym biurze antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia 
i  kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na  poszczególnych 
stanowiskach służbowych (Dz. u. Nr 189, poz. 1265).

20. rozporządzenie prezesa rady Ministrów z  dnia 12  grudnia 2006 r. w  sprawie opiniowania 
służbowego funkcjonariuszy centralnego biura antykorupcyjnego oraz wzoru formularza 
opinii służbowej (Dz. u. Nr 229, poz. 1672).

21. zarządzenie Nr 56 prezesa rady Ministrów z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu 
centralnemu biuru antykorupcyjnemu (M. p. Nr 47, poz. 688),

    z dniem 26 października 2010 r. zastąpione przez:
    zarządzenie Nr 72 prezesa rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania 

statutu centralnemu biuru antykorupcyjnemu (M. p. Nr 76, poz. 953).

22. zarządzenie Nr 4/08 szefa centralnego biura antykorupcyjnego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie 
określenia form i  trybu szkolenia funkcjonariuszy centralnego biura antykorupcyjnego 
(Dz. urz. cba Nr 2, poz. 21 ze zm.),

    z dniem 18 września 2012 r. zastąpione przez:
    zarządzenie Nr  27/12 szefa centralnego biura antykorupcyjnego z  dnia 18  września 

2012 r. w  sprawie określenia form i  trybu szkolenia funkcjonariuszy centralnego biura 
antykorupcyjnego (Dz. urz. cba z 2012 r., poz. 36).

23. Decyzja Nr 45/09 szefa centralnego biura antykorupcyjnego z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie 
form i trybu szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy centralnego biura antykorupcyjnego (Dz. 
urz. cba Nr 1, poz. 13 ze zm.),

    z dniem 25 lutego 2011 r. zastąpiona przez:
    Decyzję Nr 90/11 szefa centralnego biura antykorupcyjnego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie 

szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy centralnego biura antykorupcyjnego (Dz. urz. cba 
Nr 1, poz. 34).
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24. zarządzenie Nr  4/06 szefa centralnego biura antykorupcyjnego z  dnia 6  września 
2006 r. w  sprawie ceremoniału składania przysięgi funkcjonariuszy centralnego biura 
antykorupcyjnego (Dz. urz. cba z 2007 r. Nr 1, poz. 3).

25. rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i  administracji z  dnia 30  sierpnia 2007 r. 
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie 
do służby w policji (Dz. u. Nr 170, poz. 1202 ze zm.).

    rozporządzenie utraciło moc z  dniem 15  kwietnia 2012 r. na  podstawie art.  3, w  związku 
z art. 1, ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o policji (Dz. u. Nr 205, poz. 1205). 

    Z dniem 21 kwietnia 2012 r. zostało zastąpione przez:
    rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych z  dnia 18  kwietnia 2012 r. w  sprawie 

postępowania kwalifikacyjnego w  stosunku do  kandydatów ubiegających się o  przyjęcie 
do służby w policji (Dz. u. z 2012 r., poz. 432).

26. rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych z dnia 9  lipca 1991 r. w sprawie właściwości 
i  trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi spraw wewnętrznych 
(Dz. u. Nr 79, poz. 349 ze zm.).

27. rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i  administracji z  dnia 2  września 2002 r. 
w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (Dz. u. Nr 151, 
poz. 1261).

28. rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i  administracji z  dnia 19  czerwca 2007 r. 
w  sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia 
zawodowego w policji (Dz. u. Nr 126, poz. 877 ze zm.).

29. rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i  administracji z  dnia 17  czerwca 2002 r. 
w  sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy policji oraz wzoru formularza opinii 
służbowej (Dz. u. Nr 98, poz. 890 ze zm.),

    z dniem 17 grudnia 2010 r. zostało zastąpione przez:
    rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i  administracji z  dnia 30  sierpnia 2010 r. 

w sprawie opiniowania służbowego policjantów (Dz. u. Nr 170, poz. 1145 ze zm.).

30. zarządzenie Nr  1 Ministra spraw wewnętrznych i  administracji z  dnia 4  stycznia 2002 r. 
w sprawie ceremoniału ślubowania policjanta (Dz. urz. Msw Nr 1, poz. 1 ze zm.).

31. Decyzja Nr 744 komendanta Głównego policji z  dnia 15  października 2007 r. w  sprawie 
wprowadzenia kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o  przyjęcie 
do służby w policji (Dz. urz. kGp Nr 19, poz. 141)152.

32. Decyzja Nr 374 komendanta Głównego policji z dnia 22 września 2009 r. w sprawie adaptacji 
zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej (Dz. urz. kGp 13, poz. 66 ze zm.).

33. rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających 
się o przyjęcie do służby w straży Granicznej (Dz. u. Nr 23, poz. 175 ze zm.).

34. rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie 
okresowego opiniowania funkcjonariuszy straży Granicznej (Dz. u. Nr 86, poz. 787 ze zm.).

152  z dniem 15 kwietnia 2012 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 30 sierpnia 
2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji 
(Dz. u. Nr 170, poz. 1202 ze zm.), które stanowiło podstawę prawną wydania decyzji nr 744.
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35. rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i  administracji z  dnia 4  listopada 2009 r. 
w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, 
jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz straży Granicznej na  określonym stanowisku 
służbowym (Dz. u. Nr 194, poz. 1499).

36. rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie 
ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy straży Granicznej (Dz.  u. Nr  79, 
poz. 719 ze zm.).
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5.7.  wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli

 1. prezydent rzeczypospolitej polskiej

 2. Marszałek sejmu rzeczypospolitej polskiej

 3. Marszałek senatu rzeczypospolitej polskiej

 4. prezes rady Ministrów rzeczypospolitej polskiej

 5. Minister spraw wewnętrznych

 6. przewodniczący sejmowej komisji spraw wewnętrznych

 7. przewodniczący sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej

 8. przewodniczący sejmowej komisji do spraw służb specjalnych

 9. szef biura bezpieczeństwa Narodowego

10. szef agencji bezpieczeństwa wewnętrznego

11. szef centralnego biura antykorupcyjnego

12. komendant Główny policji

13. komendant Główny straży Granicznej


