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    Warszawa, dnia       października 2014 r. 

DKSiW-K-I-092-11/2014 

                                             

                                                                                                                                                                       Egz. Nr      

 Pan 
  gen. insp. 
  Marek Działoszyński 
 Komendant Główny Policji 
 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

 

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w planie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych1 
na 2014 r., na temat: Prawidłowość realizacji przez Komendanta Głównego Policji Programu 
Standaryzacji komend i komisariatów Policji2 oraz prawidłowość sprawowania nadzoru nad całością 
programu przez Ministra Spraw Wewnętrznych realizowanego poprzez zespół ds. programu standaryzacji 
komend i komisariatów Policji przeprowadzonej w terminie od dnia 12 maja 2014 r. do dnia 14 lipca 
2014 r. w Komendzie Głównej Policji3 z siedzibą przy ul. Puławskiej 148/150, 02-624 Warszawa. 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o kontroli w administracji rządowej4 przez zespół kontrolerów MSW w składzie:  

Kierownik zespołu 
kontrolnego 

Członkowie zespołu 
kontrolnego 

 

 

 

 

 

 

- Paweł Żurek, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków 
MSW, na podstawie upoważnienia Nr 59 z dnia 8 maja 2014 r., 

- Jarogniew Łoniewski, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg 
i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 60 z dnia 8 maja 2014 r., 

- Artur Gozdecki, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków 
MSW, na podstawie upoważnienia Nr 78/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., 

- Monika Myszkowska, starszy specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg 
i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 77/2014 z dnia 30 czerwca 
2014 r. 

 

 

                                                           
1 Zwanego dalej także MSW lub Ministerstwem. 
2 Zwanego dalej także Programem lub Programem Standaryzacji. 
3 Zwanej dalej także KGP. 
4 Dz. U. Nr 185, poz. 1092, zwanej dalej ustawą o kontroli. 
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Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia: 

1. Organizacja wdrożenia Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji. 
2. Realizacja zadań Komendanta Głównego Policji określonych w Programie standaryzacji komend 

i komisariatów Policji, w tym nadzór Komendanta Głównego Policji nad realizacją Programu 
standaryzacji komend i komisariatów Policji. 

Kontrolą został objęty okres od dnia 23 października 2012 r. do rozpoczęcia czynności kontrolnych, 
tj. do dnia 12 maja 2014 r.  

Celem kontroli była ocena czy Komendant Główny Policji realizował Program standaryzacji komend 
i komisariatów Policji w sposób prawidłowy z uwzględnieniem zasad legalności, rzetelności, celowości 
i gospodarności oraz czy działania podejmowane przez Komendanta Głównego Policji w związku 
z realizacją Programu umożliwiały osiągnięcie założonego celu głównego oraz celów szczegółowych 
Programu, w ramach posiadanych środków, zgodnie z obowiązującym prawem.  

Ocena działalności jednostki kontrolowanej została dokonana na podstawie ustalonego stanu 
faktycznego przy zastosowaniu kryteriów kontroli, wynikających z ustawy o kontroli takich, jak: legalność, 
gospodarność, celowość oraz rzetelność. 
 

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają na stwierdzenie, że w trakcie realizacji przez 
Komendanta Głównego Policji Programu Standaryzacji, pomimo wprowadzenia w KGP narzędzi 
i mechanizmów monitorowania i nadzorowania Programu, dokonywania systematycznej oceny realizacji 
zadań inwestycyjnych i remontowych, prowadzenia bieżącej analizy zagrożeń, jak również wprowadzenia 
różnych narzędzi w zakresie komunikacji na poziomie jednostek terenowych Policji, wystąpiły uchybienia 
i nieprawidłowości, które wywarły negatywny wpływ na realizację procesu standaryzacji komend 
i komisariatów Policji. Wskazuje to jednocześnie, że nadzór, o którym mowa w Programie, przypisany 
dyrektorowi Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji5, sprawowany był w sposób 
niewystarczający.  
 Mając powyższe na uwadze, pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości oceniono realizację 
przez Komendanta Głównego Policji Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji. 

 

1. Organizacja wdrożenia Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji 
 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów6 Minister Spraw 
Wewnętrznych zarządzeniem Nr 66 z dnia 23 października 2012 r.7 powołał Zespół do spraw Programu 
standaryzacji komend i komisariatów Policji8. 

W dniu 29 stycznia 2013 r., na podstawie § 2 ust. 1 i 2 zarządzenia MSW Nr 66, został przyjęty przez 
Zespół Program standaryzacji komend i komisariatów Policji.  

Celem głównym Programu jest poprawa warunków obsługi obywateli w komendach i komisariatach 
Policji, przy równoczesnym wyrównywaniu na terenie całego kraju i polepszeniu warunków pracy 
                                                           
5 Zwanego dalej BSW lub Biurem. 
6 Dz. U. z 2012 r., poz. 392 z późn. zm. 
7 Zarządzenie nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie Zespołu do spraw Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji, 
zwane dalej Zarządzeniem MSW Nr 66. 
8 Zwany dalej Zespołem. 
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funkcjonariuszy i pracowników Policji. W celu realizacji założeń Programu  określono jednolity model 
wizualny komend i komisariatów, określono standard obsługi obywateli oraz doprecyzowano standard 
pracy dla policjantów i pracowników. 

Zgodnie z zapisem ujętym w pkt IV Programu, jego realizacja została powierzona Komendantowi 
Głównemu Policji. W związku z powyższym w Planie przedsięwzięć Komendy Głównej Policji9 na lata 2013 
– 2015, jako jedno z działań priorytetowych, ujęto poprawę warunków lokalowych i stanu technicznego 
pomieszczeń służbowych. 

Jak ustalono, Policja nie miała wpływu na treść zapisów Programu, gdyż przedstawiciele Policji 
nie byli członkami Zespołu10. Ponadto, jak wynika z oświadczenia11 dyrektora Biura Logistyki Policji KGP, 
Policja nie miała możliwości wnoszenia uwag do projektu Programu. 

W związku z realizacją Programu uzupełniono zakres zadań Wydziału Koordynacji Inwestycji 
i Gospodarki Nieruchomościami BLP KGP o udział w pracach związanych ze standaryzacją obiektów 
komend i komisariatów Policji12, pozostawiając bez zmian strukturę organizacyjną komórek 
odpowiedzialnych w Komendzie Głównej Policji za jego realizację. Wydział Koordynacji Inwestycji 
i Gospodarki Nieruchomościami BLP KGP w zakresie swojego działania, już przed rozpoczęciem wdrażania 
Programu, był odpowiedzialny za koordynowanie wszystkich przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych 
realizowanych przez Policję. Przyjęte rozwiązanie było wystarczające i pozwalało na zapewnienie 
właściwego toku procesu Standaryzacji.  
Mając na względzie ujednolicenie wyglądu komend i komisariatów, zgodnie z decyzją kierownictwa 
Komendy Głównej Policji, po otrzymaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ksiąg dotyczących 
Programu, wszystkim jednostkom szczebla wojewódzkiego, przesłano do służbowego wykorzystania13: 
Księgę standaryzacji komend i komisariatów Policji z czerwca 2013 r. oraz Księgę znaku i elementów 
identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji, z informacją, że powinny być stosowane 
obligatoryjnie przez jednostki Policji w odniesieniu do nowo zgłaszanych do Programu obiektów 
służbowych.  

 
 

2. Realizacja zadań Komendanta Głównego Policji określonych w Programie standaryzacji komend 
i komisariatów Policji, w tym nadzór Komendanta Głównego Policji nad realizacją Programu 
standaryzacji komend i komisariatów Policji. 
 

Ustalono, że zgodnie z postanowieniem zawartym w pkt V.4. Programu, w Komendzie Głównej 
Policji zaktualizowane zostały przepisy wewnętrzne, tj. Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji 
z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 
służbowe Policji, w których uwzględniono potrzeby osób zatrudnionych (policjantów i pracowników oraz 
interesantów), a także wszystkie zmiany, jakie zaistniały w przepisach prawnych powszechnie 
                                                           
9 Zwanej dalej także KGP. 
10 Na posiedzenia Zespołu, osoby reprezentujące Komendę Główną Policji były zapraszane w charakterze gości.  
11 Pismo znak: Cnz 3694/14 z dnia 22 maja 2014 r., akta kontroli, s. 32-39. 
12 Decyzja nr 22 Dyrektora Biura Logistyki Policji z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej i schematu 
organizacyjnego Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, podziału zadań między dyrektorem a jego zastępcami oraz katalogu zadań 
podległych komórek organizacyjnych. 
13 Pismem z dnia 31 lipca 2013 r. 
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obowiązujących. W tym zakresie, zostały wydane Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 
30 lipca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty służbowe Policji. 
Zespół zaakceptował proponowane zmiany. 

Kolejnym zadaniem KGP w ramach realizacji Programu było przedstawienie list zadań 
inwestycyjnych rozpoczętych przed końcem roku 2012 (których stan zaawansowania był większy niż 10 % 
wartości kosztorysowej zadania oraz realnie prowadzone były prace budowlane); listy obiektów, których 
remont lub adaptacja miały się rozpocząć w 2013 roku a zakończyć w 2014 roku; jak również listy 
priorytetów inwestycyjnych i listy priorytetów remontowych Policji, które zawierałyby komplet danych 
określonych w Programie14. 
Zamiast ww. dokumentów (list) wymaganych zapisami rozdziału IV pkt 5 Programu, KGP przekazała 
Zespołowi: plan inwestycyjno – remontowy Policji na 2013 r., wykaz dodatkowych potrzeb remontowych 
na 2013 rok – I etap, wykaz dodatkowych potrzeb inwestycyjnych na 2013 r., zestawienie dodatkowych 
potrzeb inwestycyjnych i remontowych Policji na 2013 r. (przedłożone Zespołowi zadania inwestycyjne 
i remontowe zostały omówione i zarekomendowane do realizacji w tym samym dniu, w którym Zespół 
zaakceptował założenia Programu, tj. w dniu 29 stycznia 2013 r.); propozycje zadań do realizacji 
w ramach Programu, w tym finansowanych z rezerwy celowej i Funduszu Dobrego Gospodarza 
(przedstawione na posiedzeniu Zespołu w dniu 19 czerwca 2013 r.). Na tym samym posiedzeniu15, Zespół 
zaprezentował przedstawicielom Policji formularze zgłoszeniowe dla zadań planowanych do realizacji 
w ramach Programu16, wymagane przy zgłaszaniu propozycji zadań do Programu. Jak wynika z informacji 
uzyskanych w jednostce kontrolowanej, Policja została zobowiązana do prezentowania wykazu zadań 
inwestycyjnych i remontowych, wraz z uzasadnieniem na ww. formularzach. W związku z powyższym, 
propozycje zadań do Programu były przedkładane przez KGP na przedmiotowych formularzach (odrębnie 
dla każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz remontowego).  

W trakcie kontroli nie przedstawiono jednolitych list zgodnych z zapisami Programu, gdyż jak 
wyjaśniono, takie listy nie zostały sporządzone. W związku z tym, niemożliwe było dokonanie weryfikacji 
liczby propozycji i terminów przedstawiania ich Zespołowi, a także ustalenie kto (ze strony KGP) 
przedkładał propozycje Zespołowi, ani jakie zadania zostały formalnie zakwalifikowane do Programu. 

Niesporządzenie przez KGP list, o których mowa w Programie uznano za nieprawidłowość 
o charakterze zarządczym, która skutkowała brakiem możliwości dokonania przeglądowej oceny 
parametrów zadań zgłaszanych do Programu. Skutkiem tej nieprawidłowości było dopuszczenie do 
realizacji inwestycji niespełniających wymagań formalnych17. Do dnia dzisiejszego nie powstały: wykaz 
zadań inwestycyjnych i remontowych objętych Programem, lub baza danych, które w sposób 
kompleksowy (narastająco od początku funkcjonowania Programu) prezentowałyby przebieg jego 
realizacji (z uwzględnieniem efektów rzeczowych związanych z wydatkowaniem środków Programu na 
konkretne zadanie).  

 Do powstania nieprawidłowości doszło w wyniku nieprzestrzegania zapisów Programu przez 
Komendanta Głównego Policji, który był odpowiedzialny za całość przeprowadzanych zadań 

                                                           
14 Tj. informacji dot. określenia jednostki; powierzchni użytkowej obiektu w m2 przed oraz po przeprowadzeniu zadania; bieżącego oraz 
docelowego stanu obiektu oraz zakresu planowanych prac inwestycyjnych lub remontowych; planowanej wartości zadania w podziale 
na poszczególne lata Programu; przewidywanej wartości dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych; dokładnego, kwartalnego harmonogramu 
realizacji prac oraz wykorzystania środków finansowych, w tym także rozpoczęcia i zakończenia zadania. 
15 Tj. w dniu 19 czerwca 2013 r. 
16 Tzw. „fiszki” uwzględniające niezbędne kryteria zakwalifikowania przedsięwzięcia inwestycyjno – remontowego do realizacji w ramach 
Programu. 
17 Budowa KMP  Bielsko-Biała i budowa KP Gdańsk –Śródmieście, o których mowa w dalszej części dokumentu. 
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inwestycyjnych i remontowych. Odpowiedzialność za powyższe ponosi również Dyrektor Biura Spraw 
Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, który w sposób niewystarczający sprawował nadzór 
ukierunkowany na przeciwdziałanie powstawaniu i eliminowanie nieprawidłowości przy realizacji 
Programu. 

Ustalono, że Komenda Główna Policji nie dokonywała weryfikacji propozycji zadań inwestycyjnych 
i remontowych przedstawianych przez komendy wojewódzkie (Komendę Stołeczną), pod kątem 
spełniania przez proponowane do Programu zadania warunków, o których mowa w Programie. Wynikało 
to z założenia, że Komendanci Wojewódzcy (Stołeczny) Policji, zgodnie z § 2 decyzji nr 27 Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa 
w części 42 Sprawy wewnętrzne18, zostali ustanowieni dysponentami III stopnia środków budżetowych, 
a tym samym, to oni byli – zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane19 – 
uczestnikami procesu budowlanego. Z tego tytułu, jako inwestorzy byli w pełni samodzielni 
i odpowiedzialni za prawidłowe przygotowanie i przebieg realizacji zadania inwestycyjnego lub 
remontowego – zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego oraz innych aktów 
prawnych, a także unormowań wewnętrznych w Policji, o ile nie były sprzeczne z obowiązującym 
powszechnie prawem. 

Niemniej należy wskazać, że w toku kontroli nie uzyskano dokumentacji zawierającej listy 
przekazywane przez KWP, spełniające wymogi Programu. Skutkiem takiego stanu rzeczy były przypadki 
zgłoszenia przez KGP do Zespołu propozycji zadań, które nie spełniały wymagań formalnych20. 
Potencjalnym zagrożeniem w tych przypadkach mogło być niewłaściwe wydatkowanie środków 
z budżetu państwa. 

Wobec braku list priorytetów, o których mowa we wcześniejszej części wystąpienia pokontrolnego, 
niemożliwe było ustalenie ile zaproponowanych przez KGP zadań objętych standaryzacją zostało 
odrzuconych przez Zespół i z jakich powodów to nastąpiło. W związku z tym, kontrola prawidłowości 
przygotowania zadań do realizacji w ramach Programu została dokonana w oparciu o próbę wybraną 
spośród zadań znajdujących się w zatwierdzonych przez Podsekretarza Stanu w MSW planach 
inwestycyjnych i remontowych na 2013 i 2014 r.  

W wyniku analizy przedłożonej zespołowi kontrolnemu dokumentacji, dotyczącej wybranych 
zadań21, stwierdzono, że w większości przypadków zadania inwestycyjne i remontowe spełniały warunki 
określone w Programie. 
W przypadku dwóch inwestycji ustalono, że nie odpowiadały one warunkom zgłoszenia do Programu, tj.: 
1.   KMP Bielsko-Biała – budowa nowej siedziby ul. Wapienna/Piekarska: zadanie zostało zgłoszone przez 

KGP, zaakceptowane przez Zespół, a następnie było realizowane w ramach Programu, pomimo, 
że do dnia zakończenia czynności kontrolnych Policja nie posiadała tytułu prawnego do 
dysponowania nieruchomością, na której planowana była przedmiotowa inwestycja. Było to 

                                                           
18 Dz. Urz. MSW z 2014 r., poz. 11. 
19 Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409. 
20 Vide budowa KMP Bielsko-Biała i budowa KP Gdańsk-Śródmieście. 
21 KPP Gostynin – rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, Rozbudowa i nadbudowa Komendy Rejonowej Policji przy 
Zakroczymskiej 3c, KMP Białystok – budowa III KP w Białymstoku przy ul. Wrocławskiej, KP Gdańsk-Śródmieście – budowa nowej siedziby; 
KMP Bielsko Biała – budowa nowej siedziby ul. Wapienna/Piekarska; KMP Wałbrzych II KP ul. Psie Pole 7 – remont kompleksowy; KMP Rzeszów, 
ul. Jagiellońska 13 – remont kompleksowy obiektów komendy; KPP w Starachowicach, al. Armii Krajowej 27 – remont kompleksowy; KP Poznań 
Grunwald – remont kompleksowy; KMP Gliwice – remont budynku administracyjnego oraz remont dachu; II KP Radom – remont wewnętrzny 
(Fundusz Dobrego Gospodarza); KP III Częstochowa - remont pomieszczeń (Fundusz Dobrego Gospodarza); KP II Katowice – KMP Katowice – 
remont pomieszczeń (Fundusz Dobrego Gospodarza); KPP Myślenice – remont pomieszczeń (Fundusz Dobrego Gospodarza); KPP Limanowa – 
remont obiektów (Fundusz Dobrego Gospodarza). 
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niezgodne z zapisem rozdziału V ust. 5 pkt 2 Programu. Analiza okresowych sprawozdań 
sporządzanych przez KGP wykazała, że pomimo nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości22, 
Policja finansowała przygotowanie realizacji ww. inwestycji ze środków przeznaczonych na Program. 
Wobec zaistniałej sytuacji pojawia się ryzyko, że w przypadku nieuzyskania przez Policję prawa do 
dysponowania gruntem, wydatki poniesione w związku z przygotowaniem ww. inwestycji23, zostaną 
bezpowrotnie utracone. 
Umieszczenie powyższego zadania w Programie Standaryzacji świadczy o niewłaściwej realizacji 
przez Komendanta Głównego Policji postanowień Programu, przejawiającej się brakiem należytego 
nadzoru z jego strony. Skutkiem powyższego było zaangażowanie środków budżetowych na zadanie, 
w sytuacji braku praw do nieruchomości, na której miało być ono realizowane.  
 Jak ustalono, KWP w Katowicach w czerwcu 2014 r., w ramach trwającego procesu 
inwestycyjnego – budowy nowej siedziby KMP Bielsko-Biała, wyłoniła w drodze przetargu 
wykonawcę robót budowlanych. Ponadto, pomimo niskiego stopnia zaawansowania procesu 
inwestycyjnego oraz planowanego na 2017 r. zakończenia inwestycji, dokonano już zakupu 
pierwszego wyposażenia nowej siedziby KMP, tj. radiotelefonów. Mając powyższe na uwadze, jest 
wysoce prawdopodobne, że z chwilą ukończenia obiektu przeznaczony na jej pierwsze wyposażenie 
sprzęt łączności będzie już pozbawiony obsługi gwarancyjnej i technologicznie przestarzały.  

2.  KP Gdańsk-Śródmieście – budowa nowej siedziby: zadanie zostało zgłoszone przez KGP, 
zaakceptowane przez Zespół, a następnie było realizowane w ramach Programu, pomimo braku 
programu inwestycji i projektu, co było niezgodne z zapisem rozdziału V ust. 5 pkt 2 Programu, 
wskazującym, że do zgłoszenia pod ocenę Zespołu zadania inwestycyjnego lub remontowego 
w ramach Programu niezbędne są zarówno opracowany program inwestycji, jak i projekt zgodny 
z przepisami prawa budowlanego.  
Mając na uwadze, że program inwestycji został uzgodniony w trakcie prowadzonych czynności 
kontrolnych, tj. w dniu 20 czerwca 2014 r, stwierdzony stan faktyczny uznano za uchybienie, wobec 
niestwierdzenia skutków negatywnych. 

W ramach przygotowania projektu budżetu Policji na 2013 r., w zakresie zadań inwestycyjnych, 
zaplanowano środki finansowe w wysokości 210.495.000,00 zł. Zgodnie z decyzją Zespołu, podjętą na 
posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2013 r., część zadań inwestycyjnych została spowolniona, a uwolnione 
środki finansowe w kwocie 55.704.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację prac remontowych – 
co stanowiło tzw. I etap Standaryzacji. 

Program był finansowany ze środków wydzielonych z budżetu Policji, uzupełnionych środkami 
z rezerwy celowej. Na zadania inwestycyjno - remontowe, realizowane w ramach Programu, 
przeznaczono w 2013 r.: na inwestycje 201.344.000,00 zł (w tym z rezerwy celowej 57.993.000,00 zł), 
a na remonty – 108.171.000,00 zł. W 2014 r. na inwestycje zaplanowano 255.937.000,00 zł (w tym 
z rezerwy celowej 122.600.000,00 zł), a na remonty 80.800.000,00 zł. W 2015 r. w ramach Programu 

                                                           
22 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, nieruchomość była własnością Gminy Bielsko-Biała. W dniu 4 października 2013 r. zostało 
podpisane porozumienie intencyjne pomiędzy Gminą Bielsko- Biała a Skarbem Państwa, mające na celu przeprowadzenie procedury zamiany 
nieruchomości w celu wybudowania nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Należy jednak zwrócić uwagę, że w § 6 zostało 
zawarte stwierdzenie, że niniejsze porozumienie stanowi wyraz intencji stron podjęcia działań, mających na celu budowę nowej siedziby 
Komendy Miejskiej Policji i nie skutkuje powstaniem żadnych zobowiązań, w szczególności nie może on[o] stanowić podstawy jakichkolwiek 
roszczeń., akta kontroli, s. 2194-2196. 
23 Zgodnie z treścią Sprawozdania z realizacji Programu Standaryzacji obiektów służbowych Policji na dzień 30 kwietnia 2014 r. w zakresie 
inwestycji budowlanych, wydatkowano 146.014,00 zł. 



 

 
 
 

7/13 
 

 

planowane było wydatkowanie na inwestycje 270.248.000,00 zł (w tym z rezerwy celowej 
134.210.000,00 zł), a na remonty 83.500.000,00 zł.  

W 2013 r. limit finansowy na realizację zadań remontowych w ramach Funduszu Dobrego 
Gospodarza wynosił 14.309.557,00 zł. Fundusz stanowił integralną część Programu i realizowany był 
w ramach rezerwy celowej. W 2014 r., z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, nie zostały 
wydzielone środki finansowe z przeznaczeniem na Fundusz Dobrego Gospodarza. Niemniej jednak, jak 
wynika z informacji uzyskanych w jednostce kontrolowanej, zaplanowano, że oszczędności, powstałe 
podczas realizacji zadań remontowych ujętych w Programie24, zostaną przeznaczone na zakup 
tzw. wyposażenia kwaterunkowego do obiektów służbowych Policji. 
Ustalono, że w 2013 r. w celu usprawnienia finansowania realizacji prac, a tym samym przyspieszenia 
osiągnięcia efektu rzeczowego na zadaniach inwestycyjnych bądź remontowych, a także mając na 
uwadze przeciwdziałanie wystąpieniu zagrożenia niewydatkowania środków finansowych, dokonano 
łącznie ok. 630 przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami w ramach środków finansowych, w tym 
również pochodzących z Programu.  

Jak już wcześniej wspomniano, w 2013 i 2014 r. do Zespołu były przekazywane plany inwestycyjno - 
remontowe. W 2013 r. plany inwestycyjno-remontowe zostały przedstawione w dniu 17 stycznia 2013 r. 
Ponadto, na posiedzeniu Zespołu w dniu 29 stycznia 2013 r. została przedstawiona dodatkowa lista zadań 
remontowych (tzw. I etap Standaryzacji). Dodatkowo, KGP przedstawiła listę zadań inwestycyjnych 
i remontowych, planowanych do finansowania z rezerwy celowej, w tym z Funduszu Dobrego 
Gospodarza, która była modyfikowana w zależności od przebiegu danego zadania. W 2014 r. wykaz 
zadań remontowych i inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Programu w latach 2014-2015 
został przekazany Zespołowi w dniu 19 marca 2014 r.25. Z uzyskanych wyjaśnień26 wynika, że w celu 
zmaksymalizowania nakładów finansowych na zadania, w przypadku których możliwe było osiągnięcie 
efektu rzeczowego do końca 2015 r., przy jednoczesnym zachowaniu zasady celowego i oszczędnego 
dokonywania wydatków ze środków publicznych przedstawiane były korekty planów.  

Zgodnie z zapisami rozdziału IV ust. 3 Programu, Komendant Główny Policji zobowiązany był do 
opracowywania i przekazywania Zespołowi sprawozdań27(miesięcznych - do 20 dni po upływie miesiąca 
i rocznych - do 15 lutego następnego roku), uwzględniających informacje o realizacji każdego z zadań 
inwestycyjnych i remontowych. Ponadto, oprócz ww. okresowych sprawozdań, w dowolnym momencie, 
Przewodniczący Zespołu mógł zażądać dodatkowych sprawozdań, dotyczących realizacji Programu.  

Ustalono, że Komenda Główna Policji nie przekazała Zespołowi okresowych sprawozdań za miesiące: 
listopad 2013 r., styczeń i luty 2014 r. oraz sprawozdania rocznego za cały 2013 r., co uznano 
za uchybienie, wobec niestwierdzenia negatywnych skutków. 

                                                           
24 Zgodnie z wystąpieniem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciecha Olbrysia (pismo znak: Cnz-2129/14 dnia 1 kwietnia 
2014 r.) 
25 Znak Cnz-1552/2014. 
26 Pismo znak: Cnz 3694/14 z 22 maja 2014 r., akta kontroli, s. 32-39. 
27 Sprawozdania w szczególności powinny zawierać informacje dotyczące: wykonanych czynności i ich zakresu (prace budowlane, opracowanie 
dokumentacji, przeprowadzone postępowania przetargowe); wykorzystania środków finansowych otrzymanych na wykonanie zadania; 
potencjalnych zagrożeń dla realizacji zadania wynikających z konieczności poniesienia dodatkowych wydatków lub wydłużenia okresu prac; 
przewidywanych oszczędności, które zostaną uzyskane w toku realizacji zadania; zmian w harmonogramach realizacji zadań; kwartalnie 
dokumentację fotograficzną przedstawiającą zaawansowanie wykonywanych prac (od 2 do 5 zdjęć dla każdego zadania). 
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 Poddane kontroli sprawozdania za okres od lipca 2013 r.28 do kwietnia 2014 r. przesyłane były 
w terminach i zawierały dane wymagane zapisami Programu.  

Stwierdzono, że niesporządzenie sprawozdania za listopad 2013 r. wynikało z polecenia 
przewodniczącego Zespołu, który - w celu uzyskania jak najbardziej aktualnych danych - zobowiązał 
Komendę Główną Policji do przygotowania sprawozdania z realizacji Programu według stanu na dzień 
12 grudnia 2013 r. Sprawozdanie to zostało przesłane do MSW za pismem z dnia 16 grudnia 2013 r.29. 

Jak wynika z wyjaśnień30 uzyskanych od zastępcy dyrektora Biura Logistyki Policji KGP, niezłożenie 
sprawozdań za styczeń i luty 2014 r. spowodowane było tym, że dopiero w dniu 20 marca 2014 r. Zespół 
zaaprobował plan inwestycyjny i remontowy Policji na 2014 r., obejmujący między innymi tytuły 
kontynuowane z 2013 r. , realizowane w ramach Programu. Zdaniem jednostki kontrolowanej, dopiero 
zaakceptowanie przez Zespół planu inwestycyjnego i remontowego Policji warunkowało rozpoczęcie 
i realizację przedsięwzięć, a tym samym sprawozdawczość w zakresie wydatkowania środków 
finansowych przeznaczonych na realizację Programu. Należy stwierdzić, że powyższe nie stanowiło 
przesłanki obiektywnej, uzasadniającej odstąpienie od sporządzenia tych sprawozdań, co oceniono 
jako uchybienie niemające negatywnych skutków dla jednostki kontrolowanej.  
Pomimo, że Komendant Główny Policji nie podpisywał sprawozdań przesyłanych do Zespołu, był on 
zapoznawany na bieżąco z ich treścią, co potwierdził w piśmie z dnia 10 czerwca 2014 r.31. Sprawozdania 
okresowe z realizacji Programu były opracowywane w Biurze Logistyki Policji KGP, a następnie przesyłane 
przez dyrektora BLP KGP (lub przez jego zastępcę) do Departamentu Nadzoru MSW, co było niezgodne 
z zapisami Programu. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie uzyskano wyjaśnień dotyczących 
powodów, dla których sprawozdania nie były podpisywane i przesyłane do MSW przez Komendanta 
Głównego Policji lub przez osobę przez niego upoważnioną. Powyższe zostało uznane za uchybienie 
ze względu na niestwierdzenie negatywnych skutków. 

W trakcie weryfikacji dokumentów32 przekazanych przez jednostkę kontrolowaną ustalono, 
że w zestawieniu33 zawierającym przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu zostały wykazane 
również zadania, które nie były finansowane z jego środków. Z powyższego zestawienia wynikało, 
że łącznie na Program Standaryzacji wydatkowano w 2013 r. kwotę 309.514.555,00 zł. Po dokonaniu 
analizy poszczególnych pozycji stwierdzono, że łączna suma środków wydatkowanych na zadania stricte 
standaryzacyjne wynosiła de facto 240.926.311,00 zł. Pozostała kwota, tj. 64.588.244,00 zł przeznaczona 
została na zadania inwestycyjne i remontowe niezakwalifikowane do Programu. 
Z uzyskanych od Zastępcy Komendanta Głównego Policji wyjaśnień34 wynika, że jako wydatki 
standaryzacyjne w 2013 r. ujmowano wszystkie zadania wpisujące się w założenia standaryzacyjne 
(mające na celu m.in. poprawę warunków służby i pracy), spełniające warunek osiągnięcia efektu 
rzeczowego do końca 2015 r., niezależnie od tego, czy realizacja zadania była finansowana z budżetu 
Policji, czy też z jego wydzielonej części przeznaczonej na Program. 

                                                           
28 Pierwsze sprawozdanie zostało sporządzone po wejściu w życie Księgi Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej. 
29 Pismo znak: Cnz-5017/2013. 
30 Pismo znak: Cnz-3860/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r., akta kontroli, s. 54-57. 
31 Pismo znak: Ia-1671/2014, akta kontroli, s. 2093. 
32 Na podstawie załącznika nr 18 do pisma znak: Cnz-3980/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r., akta kontroli, s. 2037-2043. 
33 Sporządzonym na potrzeby zespołu kontrolnego. 
34 Pismo znak: Cnz-4391/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r., akta kontroli, s. 2583-2585. 
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Ustalono35, że w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych (w tym rozpoczętych jeszcze 
przed wejściem w życie Programu) dążono do uwzględnienia: standardów architektoniczno –
 budowlanych, stanowiących wytyczne do realizacji zadań w ramach Programu; elementów identyfikacji 
wizualnej, między innymi poprzez umieszczanie logo Policji na budynkach i pylonach, a także, w miarę 
możliwości dostosowywania do wymogów Programu tzw. stref wejściowych. 

Równolegle do sfery dotyczącej rozwiązań architektonicznych i budowlanych, w założeniu 
Standaryzacja miała również na celu wprowadzenie nowego jednolitego systemu identyfikacji wizualnej. 
Ustalono, że Policja nie stosowała nowego logotypu we wszystkich sferach jej działania, wskazanych 
w Księdze znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji, m.in. na materiałach 
korporacyjnych takich jak: wizytówki, papier firmowy, koperty do korespondencji służbowej, materiały 
promocyjne i propagandowe itp. W wyjaśnieniach  BLP KGP36 wskazano, że do dnia rozpoczęcia czynności 
kontrolnych MSW nie przedstawiło jednoznacznego stanowiska dotyczącego możliwości korzystania 
przez Policję - odpłatnie lub nieodpłatnie - z elementów identyfikacji wizualnej zawartych w Księdze 
znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji37. Jedynie, za pismem z dnia 
3 czerwca 2014 r.38 Departament Porządku Publicznego MSW przekazał nośniki umożliwiające 
zwielokrotnianie logo bez konieczności jego samodzielnego odwzorowywania w postaci graficznych 
plików źródłowych w standardowych formatach i wariantach, w tym formatach wektorowych 
przenoszących odpowiednie informacje o kolorze i nieulegających degradacji pod wpływem skalowania 
(…). Jednocześnie wskazano, że przekazane pliki miały być materiałem źródłowym do wykorzystania 
(aplikowania) zgodnie z zasadami opisanymi i zilustrowanymi w Księdze znaku i elementów identyfikacji 
wizualnej komend i komisariatów Policji.  

Stan realizacji Programu był na bieżąco monitorowany przez Biuro Logistyki Policji KGP. W ramach 
prowadzonego na bieżąco monitoringu realizacji wszystkich zadań, identyfikowano potencjalne 
zagrożenia związane z prowadzonymi procedurami przetargowymi, czy też możliwością odstąpienia 
wykonawcy od realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia zagrożeń realizacji przedsięwzięć 
podejmowane były działania zaradcze. W razie występowania opóźnień w realizacji zadań inwestycyjnych 
i remontowych przesuwano środki finansowe na zadania, w których przebieg procesu budowlanego był 
zgodny z przyjętym harmonogramem. W opinii BLP KGP, taki kierunek działania umożliwił 
zmaksymalizowanie nakładów finansowych, co w konsekwencji przełożyło się na skrócenie czasu 
realizacji robót, przyspieszenie terminu osiągnięcia efektu rzeczowego, a tym samym na pełne 
wydatkowanie środków. 

 Ustalono również, że w ramach funkcjonowania w Policji narzędzi i mechanizmów służących 
monitorowaniu i nadzorowaniu zadań inwestycyjnych i remontowych, zobligowano jednostki Policji do 
sporządzania miesięcznych sprawozdań z zaangażowania i wykonania planu inwestycyjnego 
i remontowego, w tym również w zakresie zadań finansowanych z Programu. Ponadto, zwiększona 
                                                           
35 W trakcie wizytacji w dniach 8-10 lipca 2014 r. oceniono stopień zgodności przeprowadzonych prac z założeniami Programu: Komenda 
Powiatowa Policji w Hajnówce – 30,76%, Komenda Powiatowa Policji w Kutnie – 14,28%, Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie – 36,00%, 
Komenda Miejska Policji w Radomiu – 53,33%, II Komisariat Policji w Radomiu – 34,36%, VII Komisariat Policji w Lublinie -37,04%, akta kontroli, 
s. 2841-3063. 
36 Pismo znak: Cnz 3694/14z dnia 22 maja 2014 r., akta kontroli, s. 32-39. 
37 Uwagi Komendy Głównej Policji w tym zakresie zostały przedstawione przez Dyrektora BLP KGP w piśmie znak: Cnz-2433/DS/2014 z dnia 
11 kwietnia 2014 r. oraz w piśmie Komendanta Głównego Policji (znak: Gp-711/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.), w którym zasygnalizował on 
wątpliwości związane z wykorzystaniem nowego logo Policji, zaznaczając, że wprowadzenie nowego logo powinno być połączone ze zmianami 
legislacyjnymi w przepisach, w których wskazana była jako symbol Policji, tzw. gwiazda policyjna. W piśmie tym ponownie Komendant Główny 
Policji stwierdził, że użycie nowego kroju pisma Klint Pro mogło być możliwe tylko po wykupieniu stosownej licencji. 
38 Znak: DN-A-0750-4-1/2014. 
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została częstotliwość sporządzania sprawozdań w ostatnim miesiącu roku budżetowego 2013. 
Dodatkowo, były organizowane cotygodniowe wideokonferencje z zastępcami komendantów 
wojewódzkich ds. logistyki w celu omówienia i wyeliminowania procesów mogących zakłócać płynny 
przebieg realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych. W opinii przedstawiciela jednostki 
kontrolowanej39, wszystkie zastosowane mechanizmy przyniosły pożądany efekt w postaci wykonania 
planu, co zostało przedstawione w sprawozdaniu wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.  

W celu bieżącego monitorowania procesu standaryzacji wykorzystywano również różne kanały 
komunikacji takie jak np. wideokonferencje i odprawy z przedstawicielami pionów logistycznych 
poszczególnych komend wojewódzkich. Prowadzono na bieżąco korespondencję z jednostkami Policji 
oraz omawiano w trybie roboczym zagadnienia związane z realizacją poszczególnych zadań 
inwestycyjnych i remontowych. 

Ukształtowany w Komendzie Głównej Policji system obiegu informacji w zakresie inwestycji 
i remontów, w tym Programu Standaryzacji, uznano za zapewniający możliwość sprawnego zarządzania 
realizacją Programu. Niemniej określone w nim instrumenty nadzoru, w odniesieniu do Programu, 
okazały się nie w pełni skuteczne. 

Ustalenia kontroli wskazują, że Komendant Główny Policji dokonywał oceny realizacji zadań 
inwestycyjnych i remontowych wytypowanych przez Zespół do realizacji w ramach Programu pod kątem: 
zgodności realizowanych zadań z rozwiązaniami standaryzacyjnymi - w oparciu o przedkładane przez 
inwestorów programy inwestycji, w których wymagane było wskazanie planowanych do zastosowania 
elementów standaryzacyjnych; terminowości realizacji przyjętego harmonogramu zadania 
inwestycyjnego lub remontowego - pod względem prowadzonych prac budowlanych i dokonywanych 
wydatków - w oparciu o składową część zestawienia sprawozdawczego40 z realizacji zadania dotyczącą 
harmonogramu realizacji zadania i środków finansowych; efektywności realizacji zadania, 
z uwzględnieniem wielkości środków finansowych przyznanych na standaryzację - w oparciu o miesięczne 
sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w Programie; prawidłowości 
wydatkowania środków finansowych - w oparciu o miesięczne sprawozdania z realizacji zadań 
inwestycyjnych i remontowych ujętych w Programie, rozliczenia inwestycji zgodnie z zapisami § 16 ust. 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
finansowania inwestycji z budżetu państwa41. 

Stwierdzono, że w kontrolowanym okresie Komendant Główny Policji prowadził bieżącą analizę 
zagrożeń realizacji Programu. Jednostki Policji były zobligowane42 do cotygodniowego przedstawiana 
informacji z realizacji poszczególnych zadań inwestycyjno - remontowych objętych Programem. Wyniki 
analiz, w ujęciu tabelarycznym, były przedstawiane następnie kierownictwu Policji.  

W zakresie, wynikającego z Programu, obowiązku sprawowania nadzoru przez Dyrektora BSW KGP, 
ukierunkowanego na przeciwdziałanie i eliminowanie nieprawidłowości przy realizacji Programu, 
uzyskano wyjaśnienia, że BSW prowadziło działania ukierunkowane na monitoring procedury 
standaryzacji. Nadzór w tym zakresie sprawowały wydziały terenowe Biura, które prowadziły działania 
zmierzające do zapobiegania powstawaniu zagrożeń przestępczością korupcyjną w procesie realizacji 

                                                           
39 Wyrażonej w piśmie znak: 3694/14 z dnia 22 maja 2014 r., akta kontroli, s.32-39. 
40 „Fiszki” sprawozdawczej – wyrażenie używane w KGP na określenie zestawień w formie elektronicznej przesyłanych do Zespołu wraz 
ze sprawozdaniami. 
41 Dz. U z 2010, Nr 238, poz.1579. 
42 Na podstawie pisma znak: Cnz-4037/2013 z dnia 22 października 2013 r. 
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Programu. Na podstawie informacji uzyskanych z BSW43 ustalono, że w ramach tych działań 
korespondencja otrzymywana z Biura Logistyki Policji KGP, zawierająca informacje z wybranych 
jednostek Policji (sprawozdawczość w związku z Programem Standaryzacji) przesyłana była do wydziałów 
terenowych Biura, w celu weryfikacji. Dodatkowo, w ramach nadzoru, Dyrektor BSW wystosował w dniu 
10 lipca 2013 r. pismo44 do Naczelników Wydziałów BSW, ukierunkowując działania na: monitoring 
procedury standaryzacji, działania prewencyjne, działania operacyjno-rozpoznawcze oraz 
dochodzeniowo-śledcze, jak również na inicjowanie audytu i kontroli wydatkowania środków 
budżetowych i gospodarowania materiałowego. Zagadnienie było wielokrotnie omawiane na odprawach 
kadry kierowniczej Biura, w tym przy udziale przedstawiciela BLP KGP. 
W opinii Dyrektora BSW, monitorowanie Programu polegało na gromadzeniu przez Biuro informacji 
na różnych płaszczyznach działania Programu. Działania prewencyjne, oprócz realizowanej aktywnej 
obserwacji45, obejmowały elementy monitoringu systemu ewidencji i sprawozdawczości w zakresie 
finansowania inwestycji w Policji, przestrzeganie obowiązku, o którym mowa w art. 17 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, składanie oświadczeń o braku wystąpienia okoliczności mogących wpływać 
na obiektywizm osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak 
również monitorowanie umów zawieranych z podwykonawcami, a następnie weryfikowanie 
ewentualnych powiązań z funkcjonariuszami i pracownikami Policji, a także udział wyznaczonych 
funkcjonariuszy BSW KGP w szkoleniach w zakresie inwestycji i zamówień publicznych, rozpoznawania 
zagrożeń i działań antykorupcyjnych. Realizowano działania szkoleniowo-profilaktyczne w formie spotkań 
z osobami uczestniczącymi w procesie realizacji Programu Standaryzacji. W ich trakcie omawiane były 
zagrożenia i konsekwencje służbowo-karne, wynikające z nieprzestrzegania procedur i nierzetelności 
realizowania działań. Monitorowanie polegało także na gromadzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu 
informacji o przestępczości wśród policjantów i pracowników Policji oraz przestępstw popełnianych na 
szkodę Policji, mogących mieć związek z procesem standaryzacji obiektów Policji. W ramach działań 
profilaktycznych, funkcjonariusze BSW nawiązywali współpracę z kierownictwem komend wojewódzkich 
Policji, z wydziałami inwestycji i remontów KWP lub innymi komórkami organizacyjnymi KWP 
realizującymi podobne zadania, z wydziałami zamówień publicznych i funduszy pomocowych KWP lub 
innymi komórkami organizacyjnymi realizującymi podobne zadania46. 
Działania operacyjno-rozpoznawcze prowadzone w związku z procesem standaryzacji komend 
i komisariatów Policji miały na celu wykrywanie przestępstw popełnionych przez policjantów 
i pracowników Policji oraz osoby działające na szkodę Policji, z zastosowaniem obowiązujących metod 
i form pracy operacyjnej47,48. 

Należy zauważyć, że powyższe stanowisko Dyrektora BSW stało w sprzeczności do jego późniejszych 
wyjaśnień przedstawionych w piśmie znak Da-4563/3928/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r., w których 

                                                           
43 Pismo znak: Da-4031/3928/2014 z 21 maja 2014 r., akta kontroli s. 29-31. 
44 Znak: Da-4567/2013, akta kontroli, s. 41-43. 
45 Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora BSW (pismo znak: Da-4563/3928/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.) sformułowanie aktywna obserwacja 
nie zostało użyte w znaczeniu wskazanym w przepisach dotyczących pracy operacyjnej, lecz miało na celu szczególne zaakcentowanie obszaru 
działania w procesie monitoringu Programu.  
46 W trakcie kontroli uzyskano z BSW KGP kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działań szkoleniowo-profilaktycznych. 
47 Pismo znak: Da-4031/3928/2014 z 21 maja 2014 r., akta kontroli s. 29-31. 
48 W ramach powyższych działań, BSW prowadziło 21 form pracy operacyjnej, z czego 18 miało charakter zagadnieniowy bez wskazania 
konkretnej kwalifikacji prawnej, a 3 skierowane były na ujawnienie czynów, których wstępna kwalifikacja prawna dotyczyła art. 286 k.k., 
art. 305 k.k. i art.231 k.k. 
W okresie objętym kontrolą BSW nie zebrało materiałów dotyczących realizacji Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, które na 
podstawie art. 304 k.p.k., należałoby przekazać do Prokuratury. 
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stwierdził, że Dyrektor BSW nie sprawuje nadzoru nad Programem standaryzacji komend i komisariatów 
Policji, jedynie realizuje czynności ukierunkowane na przeciwdziałanie powstawaniu i eliminowanie 
nieprawidłowości przy realizacji Programu49.  

Wobec stwierdzonych w trakcie kontroli przypadków finansowania ze środków Programu zadań 
niespełniających warunków niezbędnych do zakwalifikowania ich do Programu (vide budowa nowej 
siedziby KMP w Bielsku-Białej oraz budowa KP Gdańsk-Śródmieście - opisane we wcześniejszej części 
wystąpienia pokontrolnego), a także mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, działania BSW w zakresie 
sprawowania nadzoru ukierunkowanego na przeciwdziałanie i eliminowanie nieprawidłowości przy 
realizacji Programu, uznano za nieskuteczne.  

Obowiązujące rozwiązania prawne związane z realizacją Programu nie zawierały unormowań 
regulujących sposób informowania o przebiegu i efektach Programu. W szczególności nie określały zasad 
dotyczących koordynowania lub prowadzenia przez MSW i KGP wspólnej polityki informacyjnej. 
W trakcie kontroli uzyskano wyjaśnienia50, że Komenda Główna Policji prowadziła z Ministerstwem 
spójną politykę informacyjną mającą na celu przedstawianie opinii publicznej faktycznych pozytywnych 
efektów uzyskiwanych z realizacji programu, w tym danych statystycznych dotyczących liczby 
przeprowadzanych i rozstrzygniętych postępowań przetargowych oraz wiadomości o uroczystych 
otwarciach nowo wybudowanych, bądź wyremontowanych siedzib Policji. Informacje te były 
zamieszczane na stronach internetowych Komendy Głównej Policji oraz na stronach internetowych 
poszczególnych komend wojewódzkich. Oprócz tej formy przekazu, Policja, w celu informowania opinii 
publicznej, wykorzystywała również media lokalne, ogólnokrajowe oraz miesięcznik Policja 997. 

W celu zweryfikowania powyższych ustaleń, zwrócono się51 do Komendanta Głównego Policji 
z prośbą o przedstawienie danych dotyczących sposobu informowania opinii publicznej o realizacji 
Programu (kopii materiałów prasowych zamieszczanych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej) oraz treści 
publikowanych na stronach internetowych poszczególnych Komend Policji (data publikacji, okres 
dostępności w Internecie, statystyka strony). 
W odpowiedzi na powyższe, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji przedstawił jedynie 
wyjaśnienie52, w którym stwierdził, że (…) o wszystkich działaniach związanych z programem 
standaryzacji Komend i Komisariatów Policji media są informowane na bieżąco, zarówno na szczeblu 

                                                           
49 Dodatkowo Dyrektor BSW wskazał, że nie ma żadnych podstaw wynikających z działania BSW do sprawowania nadzoru. Pojęcie to należy 
traktować w sposób potoczny w znaczeniu monitorowania realizacji tego programu z punktu widzenia zadań Biura. Realizowany przez Biuro 
Spraw Wewnętrznych monitoring systemu ewidencji i sprawozdawczości w zakresie finansowania inwestycji wykonywany jest przez wydziały 
terenowe BSW KGP (…). Ponadto, Biuro Spraw Wewnętrznych nie monitoruje procesu wywiązywania się z obowiązku sporządzania miesięcznych 
sprawozdań i przekazywania ich do MSW, akta kontroli, s.2046-2048.  
Ponadto, w piśmie znak Da-5032/5024/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. kolejny raz podkreślił, że nadzór sprawowany przez BSW KGP nie jest 
nadzorem procesu stricte inwestycyjnego, tylko oznacza monitorowanie przygotowań i realizacji inwestycji prowadzonych w ramach 
„Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Polic j i" ,  pod kątem pozyskiwania oraz weryfikacj i ,  informacj i  mogących 
świadczyć o popełnieniu czynu wypełniającego znamiona przestępstwa. Wymieniona komórka organizacyjna KGP nie rozpoznaje 
wszelkich uchybień, jakie mogą wystąpić w związku z realizacją przedmiotowego Programu, lecz tylko nieprawidłowości 
o charakterze przestępczym. Dyrektor BSW wskazał również, że zgodnie z decyzją nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 stycznia 
2006 r. w sprawie obowiązku przekazywania informacji o uzasadnionych przypuszczeniach popełnienia przestępstwa przez policjanta lub 
pracownika Policji oraz o niektórych zdarzeniach z ich udziałem komendanci jednostek organizacyjnych Policji i dyrektorzy biur Komendy Głównej 
Policji zobowiązani są przekazywać do Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji informacje o uzasadnionych przypuszczeniach 
popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji. W związku z tym, BSW KGP po uzyskaniu informacji świadczącej 
o możliwości zaistnienia przestępstwa w obszarze związanym z realizacją „Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji", miało 
podejmować stosowne czynności służbowe, akta kontroli, s.2806-2807. 
50 Pismo znak: Cnz-3860/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r., akta kontroli s. 54-57. 
51 Pismem znak: DKSiW-K-I-092-11(3)/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r., akta kontroli s. 51-52. 
52 Pismo znak: Rp 209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., akta kontroli s. 2808. 
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lokalnym, jak i krajowym. Materiały z tym związane umieszczane są także na stronach internetowych 
Policji. Ich wykaz jest dostępny na stronie www.policja.pl pod adresem http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-
logistyki-policj/program-standaryzacji/84119,Program-Standaryzacji-Komend-i-Komisariatow-Policji.html.  

Analiza dostępnych w trakcie kontroli stron internetowych wykazała, że zawierały one dane 
o zadaniach inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Policję zarówno w ramach Programu, 
jak i poza nim. 

Z uwagi na lakoniczny charakter uzyskanych wyjaśnień, jak również nieprzedstawienie danych, 
o które się zwracano, ocena działań Policji w zakresie polityki informacyjnej nie była możliwa53. 
 

3. Zalecenia i wnioski. 
 
W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania KGP 
zobowiązuję Pana Komendanta do: 
1. Sporządzania i przekazywania Ministrowi Spraw Wewnętrznych list priorytetów inwestycyjnych 

i remontowych54 dotyczących zadań planowanych do realizacji w ramach Programu; 
2.  Dokonania, w terminie do dnia 30 listopada 2014 r., sprawdzenia wszystkich zadań realizowanych 

(w tym również zakończonych) w ramach Programu pod kątem spełniania przez nie warunków 
określonych w Programie i w przypadku stwierdzenia odstępstw podjęcia stosownych działań 
naprawczych; 

3. Sporządzania i przekazywania sprawozdań okresowych w terminach i w formie określonych 
w Programie; 

4. Ujmowania w sprawozdaniach wyłącznie zadań objętych Programem, tj. takich, które zostały 
zgłoszone do Programu, zaakceptowane i które były realizowane w jego ramach; 

5. Obligatoryjnego weryfikowania dokumentacji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji 
w ramach Programu (pod kątem ich zgodności z warunkami i kryteriami określonymi w Programie); 

6. Niezwłocznego podjęcia działań, których efektem będzie realizacja przez Dyrektora BSW KGP 
nadzoru w sposób zapewniający skuteczne przeciwdziałanie powstawaniu i eliminowanie 
nieprawidłowości przy realizacji Programu.  

*    *    * 
Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej uprzejmie proszę o przedstawienie,  
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie 
wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym 
sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
 
 

 

Wykonano w 2 egz.: 
Egz. Nr 1 – KGP 
Egz. Nr 2 – aa 
Sporządził/wykonał: Zespół Kontrolny MSW 

                                                           
53 Wpłynął na to brak informacji o danych statystycznych strony, jak również brak dostępu do danych archiwalnych. Ponadto, jednostka 
kontrolowana nie przedstawiła szczegółowych informacji o publikacjach medialnych, ukazujących się z inicjatywy Policji (nie tylko stronach 
administrowanych przez Policję). 
54 Zgodnych z zapisami V pkt 5 Programu.  
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