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DKSiW-K-II-091-1/2015     
 Warszawa, dnia …….czerwca 2015 r. 

 

 Egz. Nr ………… 

 

SPRAWOZDANIE  

z kontroli zrealizowanej w trybie uproszczonym na temat: Realizacja zadania inwestycyjnego 
pn.: Przebudowa budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Domaniewskiej 36/38 
w Warszawie, przeprowadzonej w terminie od dnia 19 lutego 2015 r. do dnia 15 kwietnia 2015 r., 
w Biurze Administracyjno-Finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych1 z siedzibą przy 
ul. Batorego 5 w Warszawie. 

Kontrola została zarządzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych Panią Teresę Piotrowską poza 
Planem kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na rok 2015.  

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie zarządzenia Nr 43 Dyrektora Generalnego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
kontroli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych2, przez zespół kontrolny MSW w składzie: Agnieszka 
Maksymowicz-Jastrzębska, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków MSW 
i Jolanta Pionkowska, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków MSW3. 

Zakres kontroli obejmował planowanie inwestycji budowlanej, przygotowanie i przeprowadzenie 
postępowań o zamówienie publiczne, realizację podpisanych umów oraz osiągnięcie planowanych 
celów i efektów. 

Kontrolą objęty został okres od momentu podjęcia decyzji o rozpoczęciu prac nad planowaniem 
inwestycji budowlanej przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, tj. od stycznia 2012 r. do 
momentu rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj.: do dnia 19 lutego 2015 r4.  

Celem kontroli było zdiagnozowanie i ocena przyczyn i skutków opóźnień związanych z realizacją 
zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy budynku MSW przy ul. Domaniewskiej 36/38  
w Warszawie5. Dodatkowo, celem kontroli była ocena efektów realizacji zadań ujętych w Programie 
inwestycyjnym. 

Oceny działalności podmiotu kontrolowanego dokonano na podstawie ustalonego stanu 
faktycznego, przy zastosowaniu kryteriów kontroli, takich jak: legalność, gospodarność, celowość 
oraz rzetelność. 

Kontrola wykazała, że głównymi przyczynami opóźnień związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego, które przede wszystkim spowodowały niezrealizowanie celu inwestycji były 
niewłaściwe działania podmiotu kontrolowanego w zakresie planowania inwestycji oraz błędne 

                                                           
1 Zwany dalej również BAF MSW. 
2 Zwany dalej zarządzeniem o kontroli. 
3 Na podstawie upoważnień Nr 10/2015 i 11/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. 
4 Analizą objęto również dokumentację dotyczącą robót odebranych w czasie trwania czynności kontrolnych. 
5 Zwanym dalej budynkiem MSW. 



 
 
ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 71 81   
02-591 Warszawa, Polska 
msw.gov.pl   2/17 
 

 
 

decyzje na etapie jej realizacji. Powyższe skutkowało przesuwaniem terminów realizowania 
poszczególnych robót oraz koniecznością podejmowania - w późniejszym czasie - dodatkowych 
czynności, m.in.: takich jak inwentaryzacja wszystkich form azbestu występujących w budynku MSW 
oraz opinia techniczna dotycząca możliwości usunięcia elementów zawierających azbest, a także 
ekspertyza techniczna ujawniająca niedostosowanie budynku MSW do obowiązujących przepisów  
w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. Ujawniony - z opóźnieniem - brak zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, skutkować będzie przeprowadzeniem postepowań o udzielenie zamówień 
publicznych na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz na wykonywanie robót 
budowlanych związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym elementów konstrukcyjnych oraz 
wystąpieniem o zmianę decyzji na pozwolenie na budowę. Ponadto, konsekwencją powyższego 
będzie poniesienie dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów, które mogą zaprzeczyć gospodarczemu 
sensowi realizacji inwestycji. 

Niewłaściwe zaplanowanie zadania oraz nieterminowa realizacja robót budowlanych powstałych  
z winy wykonawcy przyczyniły się również do wielokrotnego dokonywania przesunięć środków 
finansowych w planach rzeczowo-finansowych inwestycji budowlanych oraz niewydatkowania części 
zaplanowanych środków finansowych, co skutkowało niewykonaniem planu wydatków budżetowych. 

Skutkiem opóźnień projektanta w przekazaniu dokumentacji projektowej związanych z realizacją 
zadania było przesunięcie terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
roboty budowlane. W związku z popełnionymi - przez wykonawcę - błędami w dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku,  
w celu ich usunięcia, konieczne było zlecenie opracowania koreferatu do ww. dokumentacji 
projektowej. Ostateczny odbiór dokumentacji nastąpił sześć miesięcy później niż planowano, co  
w konsekwencji przełożyło się na opóźnienie w wyborze wykonawcy robót budowlanych oraz na 
konieczność przesunięcia środków finansowych w planie rzeczowo-finansowym inwestycji 
budowlanych. Należy zaznaczyć, że przedmiotowa dokumentacja projektowa została wykorzystana 
przez inwestora jedynie w części związanej z inwentaryzacją budynku. Niepełne wykorzystanie 
projektu, w związku z niedokonaniem analizy w zakresie oszacowania kosztów związanych 
z przystosowaniem budynku na potrzeby przyszłych użytkowników, wskazuje na niecelowe  
i niegospodarne wykorzystanie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa.  

Ponadto, z uwagi na zwłokę wykonawcy w opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej, 
MSW utraciło możliwość skorzystania z przyznanego dofinasowania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej6, tj.: kwoty w wysokości 450.180,00 zł, która miała zostać 
przeznaczona na zdjęcie, wywóz i utylizację materiałów zawierających azbest. Natomiast z powodu 
zwłoki wykonawcy w realizacji robót budowlanych7 MSW nie uzyskało z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej8 zgody na zmianę terminu finansowania zadania na  
2015 r.9. W związku z nieuruchomieniem rezerwy celowej, prace zrealizowane i rozliczone w ramach 

                                                           
6 Zwanego dalej również WFOŚiGW. 
7 W dniu 25 marca 2014 r. wykonawca przedstawił harmonogram przebiegu prac zakończenia całego procesu realizacji 
umowy – najpóźniej w terminie do dnia 18 grudnia 2014 r., w harmonogramie z dnia 8 października 2014 r. deklarował 
nieznaczne ich przesunięcie. Natomiast w dniu 15 października 2014 r. oświadczył, że roboty zostaną wykonane zgodnie  
z założonymi terminami poszczególnych etapów wynikających z umowy. Terminy wykonania robót określone w umowie  
z dnia 24 marca 2014 r. nie zostały jednak zachowane. 
8 Zwanego dalej również NFOŚiGW. MSW zawarło z NFOŚiGW w dniu 5 grudnia 2013 r. umowę Nr 797/2013/Wn-07/OA-TR-
KU/D na dofinansowanie zadania dotyczącego termomodernizacji budynku MSW na kwotę w wysokości 3.139.392,00 zł. 
9 Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z NFOŚiGW rozliczenie zadania miało nastąpić do końca 2014 r. 
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inwestycji - do dnia zakończenia kontroli - w całości pokryto z budżetu MSW10. Nieprawidłowości  
w realizacji inwestycji mogą skutkować nieprzekazaniem przez NFOŚiGW środków finansowych na 
realizację zadania. 

Istotny wpływ na ocenę badanej inwestycji miały również ustalenia, które wykazały brak wiedzy 
inwestora na temat stanu budynku w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, co 
w konsekwencji spowodowało, że w dokumentach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych11 realizowanych w ramach zadania, w tym 
w opracowanych - przez komórkę merytoryczną - opisach przedmiotów zamówień12, zostały 
zamieszczone zapisy wskazujące, na to że budynek MSW został dostosowany do obowiązujących 
przepisów przeciwpożarowych, co było niezgodne ze stanem faktycznym. Przyjęcie do wiadomości 
przez wykonawców zamówień błędnych informacji w zakresie dostosowania obiektu 
do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych skutkowało nieuwzględnieniem w projektach 
np.: prac w zakresie pełnego zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji stalowej budynku.  

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych pozwoliły na stwierdzenie, że funkcjonujący  
w podmiocie kontrolowanym system kontroli zarządczej w zakresie realizowanej inwestycji był 
nieskuteczny. W szczególności zdiagnozowano istotne słabości w zarządzaniu ryzykiem, gdyż nie 
zapewnił on efektywnej oraz prawidłowej realizacji inwestycji. Poza tym, kontrola wykazała 
niestosowanie niektórych standardów kontroli zarządczej, w szczególności co do ciągłości realizacji 
zadań, w tym w zakresie skutecznego delegowania uprawnień oraz sprawowanego nadzoru. 

Do dnia 30 czerwca 2014 r. określonego w Programie inwestycji13, jako dzień 
rozliczenia/dopuszczenia do użytkowania budynku MSW, nie osiągnięto celów jakimi było utrzymanie 
obiektu w należytym stanie technicznym i zapewnienie prawidłowych warunków jego eksploatacji, 
przy uwzględnieniu wymogów określonych przepisami prawa budowlanego. Do czasu zakończenia 
kontroli nie osiągnięto więc zaplanowanych celów i efektów wynikających z Programu. Wyniki 
kontroli - na badanym etapie - wskazują na duże ryzyko niezrealizowania lub poniesienia na 
inwestycję większych kosztów niż inwestor mógłby ponieść budując nowy budynek14. Wówczas 
inwestycję w zakresie przebudowy budynku MSW należałoby uznać za niecelową i niegospodarną.  

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybienia, które uwzględniono przy 
formułowaniu oceny ogólnej oraz poniżej przedstawionych ocen cząstkowych. 

Za stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Nieruchomościami BAF MSW, który m.in. wykonywał czynności w zakresie realizowanych 
zadań inwestycyjnych, wskazując sposób ich przebiegu od projektowania poprzez wykonanie  
i oddanie do użytkowania, a także koordynując działania uczestników procesu inwestycyjnego oraz 
Dyrektor BAF MSW, który w ramach sprawowanego nadzoru podejmował ostateczne decyzje 
dotyczące inwestycji.  

 

                                                           
10 Dotyczy wykonania zadania Nr Ib – Termomodernizacja ścian przyziemia oraz zadania Nr V – Wentylacja (wkład NFOŚiGW 
– 330.258,66 zł). 
11 Dotyczy wszystkich objętych kontrolą postępowań z wyjątkiem przetargu pn.: Wybór wykonawcy robót budowlanych 
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie (Sprawa Nr 83/BAF-VI/PN/13).  
12 Zwanych dalej również OPZ. 
13 Zwany dalej również Programem. 
14 Wraz z jego wykończeniem, bez instalacji. 
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1. Planowanie inwestycji budowlanej. 

Na podstawie dokonanych ustaleń negatywnie oceniono działania podmiotu kontrolowanego  
w zakresie planowania kontrolowanej inwestycji budowlanej. Kontrola wykazała, że niewłaściwe 
zaplanowanie prac związanych z realizowaną inwestycją uniemożliwiło osiągnięcie założonych celów 
w pierwotnie zakładanych terminach. Mimo, że planowanie inwestycji zostało przeprowadzone 
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, to jednak w sposób nierzetelny.  

Na etapie planowania nie opracowano dokumentów wskazujących m.in. na dokonanie analizy 
celowości oraz analizy ryzyka, w szczególności w zakresie jakości i terminowości realizacji 
poszczególnych zadań, a także przystosowania budynku na potrzeby przyszłych użytkowników. 
Ponadto, przed podjęciem decyzji o zakresie prac, nie zlecono niezbędnych do przeprowadzenia 
robót, takich jak: inwentaryzacja wszystkich form azbestu występujących w budynku, opinia 
techniczna dotycząca możliwości usunięcia elementów zawierających azbest oraz ekspertyza 
techniczna w zakresie stanu istniejącego budynku MSW. Wykonanie ww. prac w początkowej fazie 
planowania, pozwoliłoby na uniknięcie problemów, które miały miejsce na etapie realizacji 
przedsięwzięcia. Ustalono, że na etapie zaawansowanych prac budowlanych związanych  
z przebudową elewacji, powstał problem przyjęcia odpowiedniej technologii wykonania obudowy 
odkrytych istniejących elementów stalowych. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowych, 
nie było dostępu do ww. elementów stalowych z uwagi na obudowanie ich azbestem15. W związku  
z tym, zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej16 wskazującej rozwiązania w zakresie 
odpowiedniego zabezpieczenia odkrytych konstrukcji (stalowych i żelbetowych) oraz określenia prac, 
związanych z odpowiednim ich zabezpieczeniem. Z uzyskanej ekspertyzy technicznej dotyczącej 
oceny klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku wynikało, że 
niektóre części budynku i konstrukcji nośnej nie zostały zabezpieczone przeciwpożarowo. Zlecenie 
wykonania ekspertyzy technicznej budynku MSW podjęto dopiero w grudniu 2014 r, podczas, gdy jej 
wykonanie powinno nastąpić na wcześniejszym etapie, biorąc pod uwagę, że inwestor miał wiedzę  
o posiadaniu niepełnej dokumentacji budynku. W tej sytuacji kontynuowanie robót budowlanych, 
zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 11 lipca 2012 r., narażałoby MSW na dodatkowe 
koszty, ze względu na brak opracowanego projektu wykonawczego technologii zabezpieczenia 
przeciwpożarowego całej konstrukcji stalowej budynku17.  

Niepodjęcie decyzji o zleceniu wykonania niezbędnych badań, które mogły dać pełny obraz  
w zakresie koniecznych do wykonania prac w ramach inwestycji, uznano za nieprawidłowość. 
Przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości było zaniechanie oraz brak należytego nadzoru na etapie 
planowania zadania. Skutkiem powyższego była więc konieczność podejmowania - w późniejszym 
okresie - dodatkowych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji. Należy zaznaczyć, 
że brak zlecenia opracowania ekspertyzy technicznej na etapie planowania, przyczynił się do braku 
świadomości o istniejącym problemie niepełnego zabezpieczenia przeciwpożarowego wszystkich 
stalowych elementów konstrukcji, a w konsekwencji do przedłużenia terminów realizacji zadania oraz 
zwiększenia kosztów inwestycji. Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponoszą Naczelnik 
WZN BAF MSW i Dyrektor BAF MSW. 

                                                           
15 MSW nie posiadało żadnej dokumentacji archiwalnej, która obrazowałaby zastosowane w budynku rozwiązania 
konstrukcyjne. 
16 Umowa Nr 697/ WZN BAF/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. z firmą MPEXPERTBUD, z siedzibą przy ul. Majora Zenona 51A, 
08-200 Łosice. Wartość zamówienia wynosiła 15.375,00 zł brutto. 
17 Dokumentacja projektowa zatwierdzona ww. decyzją przewidywała zabezpieczenie pożarowe jedynie konstrukcji 
stalowej zewnętrznych słupów wchodzących w skład ścian zewnętrznych. 
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Na etapie planowania, tj.: w styczniu 2012 r. opracowano Program inwestycji pn.: Przebudowa ścian 
zewnętrznych wraz z wykonaniem termomodernizacji oraz zmiany kolorystyki elewacji budynku 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie o wartości 
kosztorysowej 10.500.000,00 zł18. Realizacja powyższego zadania zainicjowana została w związku 
z tym, iż Komenda Główna Policji prowadziła inwestycję dotyczącą przebudowy budynku19 
i dysponowała projektem budowlanym mającym na celu, m.in.: wymianę elewacji. Ponadto, w BAF 
zaplanowano ubieganie się o dofinansowanie zadania z NFOŚiGW20. Niezależnie od prowadzonej już 
inwestycji zlecono opracowanie inwentaryzacji wszystkich form azbestu występujacych w budynku 
MSW21. Wdrożenie inwestycji wymagało bowiem identyfikacji występujących form azbestu, 
określenia jego szczegółowej lokalizacji oraz ilości, w związku z koniecznością odpowiedniej utylizacji. 
Przedmiotowe informacje niezbędne były również do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji  
z WFOŚiGW w zakresie prac związanych ze zdjęciem, wywozem i utylizacją azbestu22. Gdy 
inwentaryzacja wykazała występowanie zabudowanych elementów azbestowych, nie tylko  
w ścianach zewnętrznych ale również we wnętrzu budynku, podjęto decyzję o rozszerzeniu 
inwestycji. Pozostawienie jakiejkolwiek, nawet zabudowanej formy azbestu, byłoby nieracjonalne nie 
tylko z uwagi na potencjalne zagrożenia środowiska, ale również z uwagi na fakt, że do 2032 r. 
istnieje obowiązek usunięcia tego materiału23. W związku z powyższym ograniczenie uruchomionego 
zadania inwestycyjnego tylko do termomodernizacji, nie rozwiązałoby problemu w zakresie pozbycia 
się szkodliwego materiału z całego budynku. Decyzja o usunięciu azbestu z całego budynku MSW była 
więc celowa i uzasadniona. Jednak, jak już wcześniej wspomniano, opracowanie opinii technicznej  
w zakresie możliwości usunięcia elementów zawierających azbest z budynku MSW zlecono24 dopiero 
w sierpniu 2013 r., tj.: w momencie podjęcia decyzji, że przyjęty zakres robót budowlanych nie 
zostanie zrealizowany w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Pracownię 
Projektową Pawła Jabłońskiego25.  

Po uzyskaniu informacji dotyczącej lokalizacji wszystkich form azbestu w budynku MSW, w maju  
2012 r. opracowano nowy Program inwestycji pn.: Przebudowa budynku MSW przy ul. 

                                                           
18 Zaakceptowany przez Dyrektora Generalnego MSW W dniu 13 stycznia 2012 r. 
19 Na nieruchomości przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie zostały wybudowane dwa budynki biurowe połączone 
łącznikiem. Budynek Nr 1 był w dyspozycji MSW, natomiast budynek Nr 2 był użytkowany przez KGP.  
20 Wniosek do NFOŚiGW należało złożyć do dnia 31 stycznia 2015 r. W dniu 23 stycznia 2012 r. zawarto umowę 
Nr 4/WZN/IV/2012 z Agencją Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. z Łodzi na opracowanie wniosku kierownika 
państwowej jednostki budżetowej o przekazanie środków w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej System Zielonych inwestycji. Wartość umowy wynosiła 4.920,00 zł brutto. 
21 Umowa Nr 11/BAF/WZN/2012 zawarta na kwotę w wysokości 29.520,00 zł. 
22 W dniu 6 sierpnia 2013 r. MSW otrzymało informację o przyznaniu dofinasowania na kwotę w wysokości 450.180,00 zł.  
W dniu 18 listopada 2013 r. MSW poinformowało WFOŚiGW o wycofaniu zaplanowanego dofinansowania zadania z uwagi 
na zwłokę projektanta w opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz braku możliwości 
wykonania i rozliczenie zadania, a także uzyskania efektu ekologicznego w 2013 r.  
23 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, których były lub są wykorzystywane wyroby 
zawierające azbest (Dz. U. 2011 r. Nr 8, poz. 31). 
24 Umowa 27/BAF/WZN/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. z Instytutem Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-
611 Warszawa. Wartość zamówienia 15.375,00 zł brutto.  
25 Realizacja zadania – w stosunku do projektu – została ograniczona o prace związane z usunięciem z wnętrza budynku 
elementów, m.in. takich jak: ścianki działowe, sufity podwieszane, stolarka drzwiowa, wykładziny PVC, wyposażenie 
sanitariatów, wykonanie nowych wewnętrznych instalacji teleinformatycznych, serwerowni, instalacji p.poż., w tym Stałego 
Urządzenia Gaśniczego (SUG), pomieszczeń kancelarii tajnych, archiwów oraz pomieszczeń obsługi klientów, a także 
budowy nowego wejścia do budynku od strony zachodniej. 
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Domaniewskiej 36/38 w Warszawie o wartości kosztorysowej 13.500.000,00 zł26. W związku z tym, że 
nowy Program odnosił się do kompleksowej przebudowy budynku MSW zastąpił Program ze stycznia 
2012 r. Zakres zaplanowanych zadań w ramach inwestycji dotyczącej przebudowy budynku MSW nie 
wykraczał poza obowiązki zarządcy nieruchomości27. 

Programy ze stycznia i maja 2012 r. zawierały elementy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa28 oraz analizę 
celowości inwestycji29. W Programach prawidłowo zaplanowano wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na wykonanie zadania. Ponadto, wysokość zaplanowanych środków finansowych 
umożliwiała inwestorowi terminowe regulowanie zobowiązań finansowych i terminowe zakończenie 
inwestycji.  

Jak wyjaśnili kontrolowani, przy planowaniu zadania dotyczącego przebudowy budynku MSW 
analizowane były ryzyka, m.in.: dotyczące możliwości wydłużenia procesów związanych  
z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych oraz nierzetelnej realizacji zadań przez ich 
wykonawców. Kontrolowani wyjaśnili, że zawarty w Programie harmonogram rzeczowo-finansowy 
zawierał dla poszczególnych czynności wydłużone terminy, uwzględniające ewentualne ww. ryzyka  
w odniesieniu do możliwych, minimalnych czasookresów itp.  

W momencie wprowadzenia w MSW systemu kontroli zarządczej30, uwzględniono zasady z niej 
wynikające oraz zidentyfikowano ryzyka (zagrożenia) związane z przygotowaniem i realizacją 
inwestycji. Badane przedsięwzięcie ujęto w planach działalności MSW na lata 2013-2014..Dokonując 
identyfikacji ryzyk, w planach postępowania z nimi, uwzględniono potencjalne zdarzenia, które mogły 
mieć negatywny wpływ na osiągnięcie celów i realizację inwestycji. Ponadto, w ww. planach 
określono zadania oraz poziomy ryzyk, zaplanowano działania mające na celu wyeliminowanie lub 
ograniczenie wystąpienia ryzyk związanych z badanym zadaniem i terminy ich realizacji, a także 
wyznaczono osoby odpowiedzialne31. Kontrola wykazała, że w podmiocie kontrolowanym 
podejmowano działania polegające na eliminowaniu i ograniczaniu ryzyk. Niemniej jednak, w 2013 r. 
pomimo monitorowania pracy projektanta zmaterializowały się ryzyka dotyczące przekroczenia 
terminu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń 
na realizację inwestycji, a także przekroczenia terminu wyboru wykonawcy robót. Ustalono, że  
w 2014 r. na bieżąco realizowano działania polegające na prowadzeniu nadzoru nad 
zaawansowaniem robót budowlanych, poprzez zapewnienie nadzoru inwestorskiego w branży 
elektrycznej, sanitarnej i budowlanej oraz nadzoru autorskiego i nadzoru eksperckiego nad 
usuwaniem z budynku elementów zawierających azbest. Ponadto, monitorowano przebieg 
prac/robót budowlanych poprzez organizowanie - na terenie inwestycji - cyklicznych spotkań 

                                                           
26 Zaakceptowany przez Dyrektora Generalnego MSW W dniu 28 maja 2012 r. 
27 Nieruchomość przy ul. Domaniewskiej 36/38 jest własnością Skarbu Państwa oddaną w trwały zarząd MSW. W dniu 13 
grudnia 2012 r. MSW uzyskało zgodę - na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1518) na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie budynku 
zlokalizowanego przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. 
28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 
inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579). 
29 W toku czynności kontrolnych nie uzyskano materiałów, z których wynikałoby w jaki sposób przebiegały prace w zakresie 
dokonania analizy celowości inwestycji. 
30 Okres planowania inwestycji przypadał na pierwsze półrocze 2012 r. (System kontroli zarządczej w MSW wprowadzono 
od dnia 6 września 2012 r.). 
31 Osobami odpowiedzialnymi byli: Dyrektor BAF MSW i Naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w BAF MSW. 
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roboczych32. Należy jednak zaznaczyć, że pomimo podjęcia ww. działań zmaterializowało się ryzyko 
dotyczące niewywiązania się wykonawcy z warunków umowy na wykonanie robót budowlanych.  

Pomimo podejmowania czynności naprawczych oraz realizacji działań zaplanowanych w odpowiedzi 
na zidentyfikowane ryzyka kontrola wykazała, że nieskuteczna była reakcja na ryzyko w zakresie 
nadzoru nad prawidłowym i efektywnym realizowaniem badanej inwestycji. Należy zaznaczyć, że fakt 
zmaterializowania się niektórych ryzyk, skutkował wydłużeniem terminów realizacji zadania oraz 
koniecznością dokonywania zmian w Planie działalności MSW33. Ponadto, w 2013 r. stopień 
zrealizowania zadania inwestycyjnego wynosił zaledwie 10%34, a w 2014 r. 45%. Jednocześnie 
stwierdzono, że podmiot kontrolowany nie informował Biura Ministra o przypadkach 
zmaterializowania się ryzyk, które powodowały niezrealizowanie celów z planu działalności 
Ministerstwa35, co uznane zostało za nieprawidłowość. Przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości 
było zaniechanie oraz nieskuteczne pełnienie nadzoru w zakresie realizacji planu postępowania  
z ryzykiem. Skutkiem niepoinformowania o przypadkach zmaterializowania się ryzyk mogła być 
niewystarczająca wiedza kierownictwa MSW o problemach związanych z realizacją inwestycji. 
Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponoszą Naczelnik WZN BAF MSW oraz Dyrektor 
BAF MSW.  

Kontrolowane zadanie uwzględniono w planach rzeczowo-finansowych inwestycji budowlanych na 
lata 2012-201536. W trakcie realizacji przedsięwzięcia, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia 
środków finansowych związanych z inwestycją, dokonywano w ww. planach odpowiednich zmian37. 
Inwestycję uwzględniano również w planach zamówień publicznych MSW i korektach planów na lata 
2012-2014. 

Ustalono, że w trakcie realizacji inwestycji BAF nie stosowało skutecznych rozwiązań (narzędzi), które 
pozwoliłyby monitorować i rozliczać z uwzględnieniem czasu i kosztów postępy prac, odpowiednio 
wcześnie wykrywać zagrożenia dla realizowanego zadania, skutecznie zapobiegać materializacji ryzyk 
oraz podejmować takie działania naprawcze, które umożliwiłyby osiągnięcie celu inwestycji w 
określonym czasie. W ramach realizacji badanego przedsięwzięcia nie sporządzano korekt 
harmonogramu rzeczowo-fiannsowego, z którego wynikałyby realne terminy wykonania 
poszczególnych etapów inwestycji. Brak skutecznych rozwiązań formalnych, które umożliwiłyby 
monitorowanie i realizowanie inwestycji zostało uznane za nieprawidłowość. Z uzyskanych wyjaśnień 
wynika, że po uruchomieniu inwestycji dokumentami uszczegółowiającymi przedmiotowe zadanie 

                                                           
32 Zespołowi kontrolnemu przedstawiono notatki ze spotkań. 
33 W Planie działalności MSW na 2013 r. termin wykonania robót rozbiórkowych i towarzyszących w ramach inwestycji 
zaplanowano pierwotnie do dnia 30 czerwca 2013 r., montaż ścian osłonowych i stolarki okiennej do dnia 30 września  
2013 r., wykonanie instalacji wewnętrznych, ścian i podłóg do dnia 31 grudnia 2013 r., a następnie w Planie działalności 
MSW na 2014 r. ww. terminy przesunięto o rok, tj.: do dnia 30 czerwca 2014 r., 30 września 2014 r. i 30 grudnia 2014 r. 
34 W Planie działalności MSW na 2013 r. planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku wynosiła 60% (pozostałe 40%  
zaplanowano na 2014 r.). 
35 Zgodnie z Procedurą Zarządzanie ryzykiem właściciel ryzyka m.in. zapewnia rejestrowanie w rejestrze ryzyka (zał. 5) 
zmaterializowanie się ryzyka i informuje Biuro Ministra w przypadku zmaterializowania się ryzyka, które może spowodować 
niezrealizowanie celów z planu działalności Ministerstwa. 
36 W 2012 r. plan po uchwaleniu ustawy budżetowej wynosił 5.000.000,00 zł (na dzień 31 grudnia 2012 r. plan - po zmianach 
- wynosił 1.686.586,00 zł); w 2013 r. plan po uchwaleniu ustawy budżetowej wynosił 8.373.885,00 zł (na dzień 31 grudnia 
2013 r. plan - po zmianach - wynosił 120.495,00 zł); w 2014 r. plan po uchwaleniu ustawy budżetowej wynosił 7.721.900,00 
zł (na dzień 31 grudnia 2014 r. plan - po zmianach - wynosił 7.200.226,00 zł - środki w kwocie 5.970.000,00 zł zgłoszono do 
blokady). Na 2015 r. w budżecie MSW na ten cel zaplanowano 3.000.000,00 zł. Ponadto, przy planowaniu uwzględniono 
dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z NFOŚiGW w wysokości 3.139.392,00 zł. 
37 Przyczyny dokonywania zmian przedstawiono w stosownej dokumentacji i wyjaśnieniach. 
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były przede wszystkim: projekty budowlane, projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie 
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przyczyną niestosowania 
skutecznych narzędzi monitorowania i rozliczania inwestycji, w tym niesporządzania korekt 
harmonogramu rzeczowo-finansowego był zdaniem podmiotu kontrolowanego brak przepisów w 
tym zakresie.  

Brak nadzoru nad zakresem i terminowym realizowaniem zaplanowanych prac/robót budowlanych 
potwierdzają nie tylko niskie efekty, ale również niewykorzystywanie harmonogramu, który stanowił 
narzędzie ich rozliczania i monitorowania. Mimo braku uregulowań - w powyższym zakresie - 
uzasadnione i niezbędne było korzystanie z narzędzi służących do monitorowania prac, w tym 
dokonywanie zmian w harmonogramach. Należy zaznaczyć, że harmonogram jest istotnym 
elementem zarządzania projektami i tylko wtedy spełnia swoją funkcję jeśli jest stale uaktualniany i 
rozliczany. Realizacja harmonogramu w terminach niezgodnych z przyjętymi w Programie świadczy o 
niewłaściwym planowaniu inwestycji i o braku monitorowania postępu prac. Prawidłowe planowanie 
powinno przewidywać ryzyko opóźnień i definiować działania zapobiegawcze/usprawniające. 
Harmonogram, jako zasadnicze narzędzie planowania przebiegu całego cyklu realizacji inwestycji, 
powinien przedstawiać terminy wykonania poszczególnych robót/prac budowlanych oraz określać 
zapotrzebowanie na środki finansowe w różnych okresach realizacji inwestycji. Realizacja 
harmonogramu inwestycji jest kluczowa dla realizacji budżetu i wykonania zadania w określonym 
czasie. Skutkiem niezastosowania żadnych narzędzi do rozliczania oraz stosowania nieskutecznych 
narzędzi do monitorowania inwestycji było opóźnienie w realizowaniu inwestycji w terminach 
odbiegajacych od pierwotnie przyjętych oraz straty finansowe. Odpowiedzialność za powyższą 
nieprawidłowość ponosi Dyrektor BAF MSW.  

Czynności kontrolne wykazały, że przy planowaniu wysokości środków z budżetu państwa 
przeznaczonych na finansowanie inwestycji, w 2014 r. dokonano zmniejszenia wartości 
kosztorysowej badanej inwestycji z 13.500.000,00 zł do 10.500.000,00 zł, a następnie w 2015 r. 
ponownego zwiększenia omawianej wartości do kwoty 13.500.00,00 zł. Z uzyskanych wyjaśnień  
w powyższym zakresie wynika, że wartość kosztorysowa inwestycji nie została zmniejszona i powinna 
być zgodna z wartością z Programu z maja 2012 r. Przyczyną powyższego było omyłkowe wpisanie 
niewłaściwej kwoty38. Błędne wpisanie kwoty w dokumencie Projekt budżetu państwa na 2014 r. 
Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem pod poz. 
„Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych” uznano za uchybienie, które nie miało negatywnych 
następstw w procesie planowania.  

Należy zaznaczyć, że niewłaściwe zaplanowanie zadania skutkowało przede wszystkim zmianami  
w planowaniu budżetu MSW, koniecznością przesuwania środków finansowych w planach rzeczowo-
finansowych inwestycji budowlanych oraz stratami związanymi z dofinansowaniem zadania przez 
instytucje współfinansujące, a także koniecznością przesuwania terminów realizacji zadania. 

2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne. 

Na podstawie objętych badaniem kontrolnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych39 
pozytywnie mimo nieprawidłowości oceniono działania BAF MSW w zakresie przygotowania 
                                                           
38 Pismo Zastępcy Dyrektora BAF MSW z dnia 13 kwietnia 2015 r. (znak: BAF-IV-0740-4-8/1/2015) i z dnia 15 kwietnia  
2015 r. (znak: BAF-IV-0740-4-8/2015). 
39 Dotyczy: 1. Wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem termomodernizacji 
oraz zmianą kolorystyki elewacji budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie - 
(Sprawa Nr 5/BAF-VI/PN/12), zwanego dalej również Wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy ścian 
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i przeprowadzenia postępowań realizowanych w ramach badanego zadania inwestycyjnego. Kontrolą 
objęto procesy sporządzania opisów przedmiotów zamówień40 oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówień41, w tym sprawowany w BAF MSW nadzór nad zastosowanymi w omawianych procesach 
mechanizmami w zakresie eliminowania zagrożeń mogących naruszać zasady udzielania zamówień 
publicznych.  

Czynności kontrolne wykazały, że źródłem informacji cenowych wykorzystanych do określenia 
szacunkowych wartości kontrolowanych postępowań były m.in.: publikacje wydawnictwa 
Sekocenbud, kosztorysy inwestorskie oraz dane rynkowe. Należy jednak zaznaczyć, że w żadnym 
z badanych przypadków Kalkulacje wartości szacunkowych zamówień nie zostały opatrzone datą, 
a w czterech postępowaniach dokumenty te nie zostały podpisane. Nieopatrzenie omawianych 
Kalkulacji datami oraz brak podpisów uniemożliwiło potwierdzenie, że szacowanie wartości 
zamówień zostało przeprowadzone we wskazanych terminach i przez osoby określone we Wnioskach 
o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych42. Powyższe braki uznano 
za uchybienia. 

2.1 Opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia. 

Podstawę prawną do opracowania badanych opisów przedmiotów zamówień stanowiły: ustawa 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wewnętrzne regulujące funkcjonowanie MSW w obszarze 
zamówień publicznych43. Ustalono, że przedmiot zamówienia określony w ramach postępowania 
dotyczącego Świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego (6-8/16) został opisany w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
z uwzględnieniem wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie ofert44. 
Sporządzony opis nie naruszał zasady uczciwej konkurencji - wskazane wymagania techniczne 
dotyczące planowanej do uzyskania usługi spełniało kilku wykonawców. W postępowaniach 
dotyczących Wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ścian zewnętrznych (5), Wykonania 
dokumentacji projektowej na przebudowę budynku MSW (25) i (49) oraz Wyboru wykonawcy robót 
                                                                                                                                                                                     
zewnętrznych (5). 2. Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie - (Sprawa Nr 25/BAF-VI/PN/12), zwanego dalej również Wykonaniem 
dokumentacji projektowej na przebudowę budynku MSW (25). 3. Wykonania dokumentacji projektowej na „Przebudowę 
budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie” - (Sprawa Nr 49/BAF-VI/PN/12), 
zwanego dalej również Wykonaniem dokumentacji projektowej na przebudowę budynku MSW (49). 4. Wyboru wykonawcy 
robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie” - (Sprawa Nr 83/BAF-VI/PN/13), zwanego dalej również 
Wyborem wykonawcy robót budowlanych (83). 5. Wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Domaniewskiej 36/38 
w Warszawie‘’ - (Sprawa Nr BAF-VI-2374-6-2/2-PN/2014), zwanego dalej również Wyborem wykonawcy robót budowlanych 
(6-2/2). 6. Świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Przebudowa budynku 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie” – (Sprawa Nr BAF-VI-2374-6-8/16-
PN/2014), zwanego dalej również Świadczeniem usługi nadzoru inwestorskiego (6-8/16). 
40 Zwanych dalej również OPZ. 
41 Zwanych dalej również SIWZ. 
42 Zwany dalej również Wnioskiem. 
43 Zarządzenie Nr 10 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie 
regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zmienione zarządzeniem Nr 59 
Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 2 grudnia 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 62 Dyrektora 
Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 30 grudnia 2013 r. Zwane dalej również zarządzeniem w sprawie 
regulaminu udzielania zamówień publicznych w MSW, a także zarządzenie Nr 15 Dyrektora Generalnego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych, zwane dalej również zarządzeniem w sprawie udzielania zamówień publicznych w MSW. 
44 Zgodnie z treścią przepisów art. 29-30 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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budowlanych (83) i (6-2/2) w opracowanych OPZ, BAF MSW zawarło informację o dopuszczeniu 
rozwiązań równoważnych. Opisując przedmioty zamówień, stosowano nazwy i kody określone 
we Wspólnym Słowniku Zamówień45. Dokumentacje dotyczące przygotowania badanych postępowań 
zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami46.  

OPZ na potrzeby postępowań objętych badaniem zostały opracowane - w ramach obowiązków 
służbowych - przez osoby, które posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. Omawiane 
opisy sporządzono w oparciu o założenia dotyczące uzyskania odpowiednich efektów 
uwzględniających potrzeby i wymagania określone przez przyszłych użytkowników. 
Przy opracowywaniu OPZ w zakresie Wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ścian 
zewnętrznych (5) oraz Wyboru wykonawcy robót budowlanych (83) i (6-2/2) wskazano parametry 
techniczne, funkcjonalne i jakościowe w celu uzyskania gwarancji w zakresie utrzymania przedmiotu 
inwestycji w należytym stanie technicznym i zapewnienia prawidłowych warunków jego eksploatacji, 
a także likwidacji występujących w nim zabudowanych materiałów zawierających azbest 
oraz dostosowania budynku do aktualnych norm cieplnych i standardów w budownictwie 
przy uwzględnieniu wymogów określonych przepisami prawa47. 

Nadzór nad procesem sporządzania OPZ sprawowany był przez dyrektora lub zastępcę dyrektora BAF 
MSW. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności były podpisy dyrektora lub zastępcy dyrektora BAF 
MSW, zamieszczone na Wnioskach. Należy jednak zaznaczyć, że w toku kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości wskazujące na to, że nadzór służbowy w omawianym zakresie nie był 
wystarczający. 

W przypadku Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę budynku MSW (25), przed 
wszczęciem procedury przetargowej zmieniano założenia w zakresie przeznaczenia nieruchomości. 
Zmiana wynikała z pojawienia się możliwość pozyskania innej lokalizacji na rzecz przyszłego 
użytkownika48. W konsekwencji doszło do wstrzymania postępowania, opracowania innych założeń 
dla zadania i uruchomienia nowej procedury49, co miało istotny wpływ na wydłużenie terminów 
realizacji projektu. 

W żadnym z badanych przypadków nie uzyskano materiałów, z których wynikałoby w jaki sposób 
przebiegały prace w komórce merytorycznej nad sporządzanymi OPZ. Niedokumentowanie podstaw 
wprowadzanych wymogów czy dokonywanych zmian, w toku kształtowania opisów przedmiotów 
zamówień, nie pozwoliło na identyfikację osób dokonujących czynności w omawianych pracach, 
jak też identyfikację dokumentów i zapisów w celu np. możliwości odtworzenia procesu decyzyjnego, 
co zostało uznane za uchybienie. 

W opracowanych OPZ w zakresie Wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ścian 
zewnętrznych (5), Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę budynku MSW (25) i (49) 
oraz Wyboru wykonawcy robót budowlanych (6-2/2) zostały zamieszczone zapisy wskazujące na to, 
że budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38 został dostosowany do obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych, co było niezgodne ze stanem faktycznym. Jak wyjaśnili kontrolowani, na etapie 
                                                           
45 Dz. Urz. UE L Nr 340 16 grudnia 2002 r., rozdz. 06, t. 05, s.3 z późn. zm. 
46 Zgodnie z postanowieniami § 14 zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w MSW. 
47 W tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), zwanej dalej również 
ustawą Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). 
48 Wówczas zakładano, że użytkownikiem budynku będzie Centrum Personalizacji Dokumentów MSW. 
49 Wniosek w zakresie Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę budynku MSW (25)  z dnia 14 czerwca 2012 r., 
a kolejny dotyczący Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę budynku MSW (49) z dnia 17 września 2012 r.   
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planowania inwestycji i rozpoczęcia jej realizacji (2012 r.), BAF MSW nie posiadało wiedzy 
o niepełnym zabezpieczeniu przeciwpożarowym konstrukcji nieruchomości, ponieważ nie wynikało 
to z żadnych dokumentów będących bazą do tworzenia OPZ, w tym z książki obiektu i posiadanej 
dokumentacji związanej z budynkiem50. Brak aktualnej wiedzy w zakresie dostosowania obiektu 
do przepisów przeciwpożarowych uznano za nieprawidłowość, która skutkowała zamieszczeniem 
w OPZ zapisów niezgodnych z rzeczywistością, co również zostało uznane za nieprawidłowość mającą 
istotny wpływ na ocenę podmiotu kontrolowanego. Skutkiem tych nieprawidłowości mogło być 
wystąpienie sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników budynków, a także strat 
materialnych. Ponadto, konsekwencją stwierdzonych nieprawidłowości były opóźnienia w wykonaniu 
robót oraz poniesienie dodatkowych nieprzewidzianych kosztów. Przyczyną postania 
nieprawidłowości było przyjęcie błędnego założenia, że budynek został dostosowany do 
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, co skutkowało nieuwzględnieniem w projektach np.: 
prac w zakresie pełnego zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji stalowej budynku. 
Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Naczelnik WZN BAF MSW oraz Dyrektor BAF MSW.  

W toku postępowań dotyczących Wyboru wykonawcy robót budowlanych (83) i (6-2/2) wykonawcy 
zainteresowani byli otrzymaniem od zamawiającego Ekspertyzy technicznej stanu istniejącego 
budynku51 oraz występowali o potwierdzenie, że w związku z remontem nie będą odpowiadać 
pogwarancyjnie za istniejącą i niepodlegającą modernizacji konstrukcję nośną nieruchomości. 
Wykonawcy zwracali się również o potwierdzenie, że po odkryciu i stwierdzeniu złego stanu 
konstrukcji nośnej budynku nie będą ponosić odpowiedzialności za jej wzmocnienie lub modernizację 
oraz pytali o to, czy przed montażem dodatkowych warstw izolacyjnych stropodachu nie należałoby 
wzmocnić omawianej konstrukcji. Należy podkreślić, że powyższe pytania wykonawców nie wzbudziły 
wątpliwości BAF MSW w zakresie zagrożenia/niebezpieczeństwa wynikającego m.in. ze złego stanu 
technicznego konstrukcji nośnej nieruchomości. Ponadto, w powyższym zakresie udzielano 
uczestnikom postępowań wyjaśnień pomimo tego, że osoby uczestniczące w projektowaniu 
inwestycji powinny mieć wiedzę o zasadniczych lukach w dokumentacji, skutkujących brakiem 
informacji w zakresie m.in. zabezpieczenia czy nośności stalowej konstrukcji budynku. 

Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości/sugestie potencjalnych wykonawców zamówienia 
za nieprawidłowość mającą istotny wpływ na ocenę podmiotu kontrolowanego uznano podjętą 
wówczas decyzję o kontynuowaniu inwestycji bez wyników Ekspertyzy technicznej stanu istniejącego 
budynku oraz Inwentaryzacji konstrukcji budynku. Z uzyskanych wyjaśnień w omawianym zakresie 
wynika, że na podstawie posiadanej dokumentacji dotyczącej obiektu nie zidentyfikowano problemu 
dotyczącego braku odpowiedniego zabezpieczenia jego konstrukcji. Dostęp do przedmiotowych 
elementów umożliwiły dopiero wykonane prace związane z usunięciem występującego w budynku 
azbestu52. Zdjęcie płyt osłonowych ujawniło, że większość wewnętrznych belek nie jest w żaden 

                                                           
50 Z wyjaśnień udzielanych wykonawcom w ramach postępowania dotyczącego Wykonania dokumentacji projektowej 
na przebudowę budynku MSW (49) wynikało, że oprócz dokumentacji wymienionej w SIWZ BAF MSW posiadało projekt 
architektoniczno-budowlany z 1975 r. z rysunkami konstrukcyjnymi budynku typu LIPSK oraz projekt budowlano-
wykonawczy dostosowania budynku do warunków p.poż. (branża budowlana, elektryczna, sanitarna, teletechniczna) 
z 2007 r. Dowód: płyta CD – oryginalne dokumenty z postępowania przetargowego zeskanowane przez kontrolera. 
51 W postępowaniu dotyczącym Wyboru wykonawcy robót budowlanych (83) pytania dotyczące ekspertyzy technicznej 
stanu istniejącego budynku zostały zadane w dniu 9 grudnia 2013 r. – a więc dokładnie rok przed podpisaniem umowy 
w zakresie uzyskania niezbędnego dokumentu do właściwej realizacji przedsięwzięcia. 
52 W ramach postępowania dotyczącego Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę budynku MSW (49) 
nie uzyskano pełnej inwentaryzacji budowlanej konstrukcji nośnej obiektu. Z oświadczenia wykonawcy w omawianym 
zakresie wynika, że sporządzona w ramach zadania Inwentaryzacja budowlana została opracowana jedynie w oparciu 
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sposób zabezpieczona przeciwpożarowo. Wówczas w trybie pilnym zlecono opracowanie ekspertyzy 
technicznej autoryzowanej przez rzeczoznawcę budowlanego i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, która przedstawiła stan konstrukcji oraz wskazała na konieczność sporządzenia 
inwentaryzacji konstrukcji budynku53. Do powstania nieprawidłowości przyczyniły się: brak 
właściwego nadzoru nad przebiegiem realizacji inwestycji, w tym niewłaściwa reakcja na zgłaszane 
przez wykonawców wątpliwości. Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Naczelnik WZN BAF MSW 
oraz Dyrektor BAF MSW.  

2.2 Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. 

Czynności kontrolne wykazały, że w opracowanych SIWZ w zakresie postępowań objętych kontrolą54 
zawarte zostały wszystkie elementy wynikające z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
W omawianych specyfikacjach zostały właściwie określone: terminy składania ofert, realizacji 
zamówień i związania ofertą oraz opisy sposobów obliczania ceny. W zakresie prawidłowości 
określania warunków udziału w postępowaniach oraz opisów sposobów dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków w postępowaniach dotyczących Wykonania dokumentacji projektowej 
przebudowy ścian zewnętrznych (5), Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę budynku 
MSW (49) oraz Świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego (6-8/16) opracowano opisy w sposób 
zapewniający prawidłową realizację zamówień55. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału  
w postępowaniach żądano od wykonawców właściwych dokumentów56. W SIWZ dotyczących 
Wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ścian zewnętrznych (5) oraz Wykonania 
dokumentacji projektowej na przebudowę budynku MSW (49), szczegółowo określono przepisy 
prawa, zgodnie z którymi dokumentacje projektowe miały zostać opracowane57. Ustalono, 
że projekty zawierały potwierdzenia zgodności zawartych w nich rozwiązań z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej58.  

W ramach przygotowania badanych postępowań opracowano projekty umów/istotne postanowienia 
umów, które w sposób należyty chroniły interesy zamawiającego.  
                                                                                                                                                                                     
o pomiary dostępnych elementów budynku oraz materiały archiwalne przekazane przez zamawiającego. Dowód: 
uwierzytelniona kopia pisma z dnia 16 stycznia 2015 r. z Pracowni Projektowej Pawła Jabłońskiego . 
53 Szczegółowe informacje w omawianym zakresie przedstawiono w dalszej części Sprawozdania. 
54 W zakresie opracowywania SIWZ badaniem nie zostało objęte postępowanie dotyczące Wykonania dokumentacji 
projektowej na przebudowę budynku MSW (25) z uwagi na to, że procedura została wstrzymana na etapie prowadzenia prac 
nad OPZ. 
55 Zgodnie z art. 22-24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
56 Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817, 
z późn. zm.).  
57 Wymagano m.in. aby omawiane projekty zostały wykonane z uwzględnieniem zasad określonych w: ustawie z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 
2009, Nr 124, poz. 1030) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1137 
z późn. zm.). 
58 Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Przebudowa ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem termoizolacji oraz 
zmianą kolorystyki elewacji budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie została 
potwierdzona przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. p.poż. Pan Stanisława Stasiaka (Nr upr. 
255/93). Dokumentacja projektowa dotycząca Przebudowy budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie została potwierdzona przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 
inż. p.poż. Pan Jana Rudnickiego (Nr upr. 253/93).  
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W toku postępowań dotyczących Wyboru wykonawcy robót budowlanych (83) i (6-2/2) ich uczestnicy 
zwracali się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W wyniku udzielonych wyjaśnień, w obu 
postępowaniach dokonano jednokrotnej modyfikacji treści SIWZ. Z uwagi na wystąpienia 
wykonawców wydłużono termin składania ofert59. 

W SIWZ, we wszystkich badanych postępowaniach, jako kryterium oceny ofert ustalono - cenę 100%. 
Precyzyjnie określono warunki udziału w postępowaniach i wprowadzono szczegółowe wymagania 
dotyczące przedmiotów zamówień, w tym m.in. dotyczące terminów ich realizacji, okresu 
i warunków gwarancji oraz jakości i wymagań technicznych w zakresie realizacji przedmiotów 
zamówień, co gwarantowało zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty. 

W drodze decyzji, do przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych powołane zostały 
Komisje przetargowe, które opracowywały SIWZ. Zakres odpowiedzialności poszczególnych osób 
wchodzących w skład Komisji został określony w Regulaminie udzielania zamówień publicznych 
w MSW. W zakresie żadnego badanego postępowania nie uzyskano materiałów, z których 
wynikałoby w jaki sposób przebiegały prace nad ww. dokumentami. Niedokumentowanie podstaw 
wprowadzanych wymogów czy dokonywanych zmian, w toku kształtowania SIWZ, nie pozwoliło 
na identyfikację osób dokonujących czynności w omawianych pracach, jak też identyfikację 
dokumentów i zapisów w celu, np.: możliwości odtworzenia procesu decyzyjnego, co zostało uznane 
za uchybienie. 

Nadzór nad procesem sporządzania SIWZ sprawowany był przez przewodniczących komisji 
przetargowych. Ponadto, prace komisji przetargowej opracowującej SIWZ podlegały również 
koordynacji przez Naczelnika Wydziału do Spraw Zamówień Publicznych BAF MSW. 

3. Realizacja podpisanych umów. 

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie mimo nieprawidłowości oceniono działania 
podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji podpisanych umów.  

Zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ścian zewnętrznych (5) udzielono 
umową z dnia 5 marca 2012 r. Nr 5/MSW/ECO-INVESTMENT POLAND/1260. Do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych zostały odebrane bez zastrzeżeń i rozliczone we właściwych terminach dwa 
etapy ww. umowy61.  

W zakresie Wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę budynku MSW (49) zamówienia 
udzielono umową z dnia 20 listopada 2012 r. Nr 49/BAF-VI/PN/MSW/201262. Czynności kontrolne 
wykazały, że I etap ww. umowy powinien zostać zakończony do dnia 21 grudnia 2012 r. Z uwagi 
na to, że zamawiający przekazał wykonawcy dopiero w dniu 2 stycznia 2013 r. Pełnomocnictwo 
upoważniające do działania w imieniu zamawiającego oraz w dniu 25 stycznia 2013 r. Oświadczenie 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie 
na cele budowlane termin na zakończenie I etapu umowy nie został zachowany z winy 
zamawiającego. Biorąc powyższe pod uwagę za nieprawidłowość uznano zbyt późne przekazanie 
wykonawcy ww. dokumentów, bowiem bez nich nie mógł on wykonać prawidłowo I etapu umowy. 

                                                           
59 Czynności zostały wykonane zgodne z postanowieniami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
60 Zgodnie z ww. umową za zrealizowanie całego zadania wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 79.950,00 
zł brutto. 
61 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych prowadzone były roboty budowalne i nie nastąpił odbiór III etapu umowy. 
62 Zgodnie z ww. umową za zrealizowanie całego zadania wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 89.175,00 
zł brutto. 
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Do powstania nieprawidłowości przyczyniły się brak właściwego nadzoru nad przebiegiem realizacji 
inwestycji, w tym niewłaściwe monitorowanie wykonania omawianej umowy. Skutkiem stwierdzonej 
nieprawidłowości było istotne wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Odpowiedzialność 
za powyższe ponoszą Naczelnik WZN BAF MSW oraz Dyrektor BAF MSW.  

Należy podkreślić, że w ramach umowy Nr 49/BAF-VI/PN/MSW/2012 wykonawca zobowiązany 
był do uwzględnienia w projekcie rozwiązań wynikających z dostosowania nieruchomości do potrzeb 
określonych przez przyszłych użytkowników, tj. Zakład Emerytalno-Rentowy MSW (ZER MSW) 
i Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSW (DEPiT MSW)63. Jak się ostatecznie 
okazało omawiane założenia nie zostały w żaden sposób przez BAF MSW oszacowane. 
W konsekwencji dokonane na podstawie uzyskanej dokumentacji obliczenia kosztów inwestycji 
wykazały, że MSW nie posiada wystarczających środków finansowych (30.000.000,00 zł) na jej 
zrealizowanie w zakresie określonym w zakupionym projekcie. W związku z powyższym 
dokumentacja za prawie 90.000,00 zł została wykorzystana w ramach badanej inwestycji 
w niepełnym zakresie, tj.: jedynie w części związanej z inwentaryzacją budynku64. Biorąc powyższe 
pod uwagę za nieprawidłowość, mającą istotny wpływ na ocenę podmiotu kontrolowanego, uznano 
zamówienie projektu o określonych parametrach, bez wcześniejszego podjęcia działań w zakresie 
oszacowania kosztów zawartych w nim założeń. Niewykorzystanie zakupionego projektu w całości 
wskazuje na niecelowe i niegospodarne wydatkowanie środków finansowych pochodzących 
z budżetu państwa. Przyczyną powstania nieprawidłowości było niedokonanie analizy w zakresie 
możliwości sfinansowania zadań związanych z przystosowaniem budynku do potrzeb przyszłych 
użytkowników przed zamówieniem omawianej dokumentacji. Skutkiem powyższego było 
niegospodarne wydatkowanie środków finansowych. Odpowiedzialność za powyższe ponoszą 
Naczelnik WZN BAF MSW oraz Dyrektor BAF MSW.  

W realizacji II i III etapu umowy Nr 49/BAF-VI/PN/MSW/2012 nastąpiły odpowiednio 18 i 179 dniowe 
opóźnienia, za które odpowiedzialność ponosił wykonawca. W związku z nieterminowym 
wykonaniem omawianych etapów obciążano wykonawcę karami umownymi65.  

Umową z dnia 24 marca 2014 r. Nr BAF-VI-2374-6-2/2-PN/2014W udzielono zamówienia dotyczącego 
Wyboru wykonawcy robót budowlanych (6-2/2)66. Należy zaznaczyć, że w toku robót budowalnych 
wynikających z ww. umowy zaistniały okoliczności wskazujące na konieczność wykonania 
dodatkowych, wcześniej nieplanowanych prac67. W omawianym zakresie sporządzano Protokoły 
konieczności, które zatwierdzane były przez przedstawicieli MSW i wykonawcy oraz kierownika robót 
budowalnych, inspektora nadzoru robót budowlanych – koordynatora, a także przez nadzór autorski. 
W oparciu o dokonaną analizę sporządzonych Protokołów odbioru przedmiotu umowy (częściowych) 
                                                           
63 Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego MSW budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38 po zakończeniu inwestycji miał 
zostać zasiedlony przez pracowników ZER MSW i DEPiT MSW. Pismo Zastępcy Dyrektora BAF MSW z dnia 12 marca 2015 r. 
(znak: BAF-IV-0740-4-2/4/2015) . 
64 Pismo Zastępcy Dyrektora BAF MSW z dnia 2 kwietnia 2015 r. (znak: BAF-IV-0740-4-5/4/2015) . 
65 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych prowadzone były roboty budowalne i nie nastąpił odbiór IV etapu umowy. 
66 Zgodnie z ww. umową za zrealizowanie całego zadania wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 
6.417.510,13 zł brutto. 
67 W Protokołach wskazano na konieczność wykonania robót polegających na wymianie rurociągów kanalizacji deszczowej 
wewnątrz budynku, wykonanie przykrycia kanałów technologicznych instalacji centralnego ogrzewania w piwnicach, 
demontażu oraz położeniu części tras kablowych w przestrzeni między stropowej na kondygnacjach od piwnicy do V pietra, 
przełożeniu kabla niepalnego w piwnicy ze zwykłego korytka do korytka o odporności ogniowej EI90, obudowaniu szachtu 
pionu instalacji wentylacji mechanicznej jako wydzielonej strefy p.poż. o odporności ogniowej REI120, wymianie 
istniejącego uziomu otokowego i przewodów uziemiających do złączy kontrolnych, frezowania posadzki, wymianą odcinków 
instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej oraz wykonaniu wieńca betonowego attki ścian osłonowych budynku. 
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ustalono, że w zakresie omawianej umowy terminowo regulowano płatności wobec wykonawcy 
za zrealizowane zadania. Ponadto, za nieterminową realizację poszczególnych zadań, z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy naliczano kary umowne. Opóźnienia w wykonaniu zadań wynosiły 
od 1 do 48 dni.  

Realizację Świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego (6-8/16) powierzono umową z dnia 22 kwietnia 
2014 r. Nr BAF-VI-2374-6-8/16-PN/201468. W oparciu o dokonaną analizę sporządzonych Protokołów 
odbioru prac ustalono, że zgodnie z terminami określonymi w umowie dokonano odbioru usługi 
i terminowo uregulowano płatności wobec wykonawcy w zakresie I i II transzy69.  

Stwierdzono, że odbiory prac/robót budowlanych dokonane w ramach kontrolowanej inwestycji 
zostały udokumentowane w stosownych protokołach przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje. Poszczególne zadania rzetelnie rozliczono z wykonawcami ww. prac/robót.  

Bezpośrednio, w trakcie robót (na budowie) prowadzony był nadzór inwestorski. Czynności w ww. 
zakresie wykonywały osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do sprawowania samodzielnych 
funkcji w budownictwie70. 

W ramach zadania powołano koordynatora, który informował Dyrektora Generalnego o ujawnionych 
problemach wpływających na wykonanie inwestycji71. Należy jednak zaznaczyć, że w toku kontroli 
stwierdzono nieprawidłowości wskazujące na to, że istniejące narzędzia i mechanizmy nadzoru 
nie stanowiły odpowiedniej reakcji na różnego rodzaju zidentyfikowane ryzyka i nie potwierdziły 
skuteczności i efektywności ich działania. 

4. Osiągnięcie planowanych celów i efektów. 

Do czasu zakończenia czynności kontrolnych, inwestycja nie została zrealizowana w planowanym 
zakresie rzeczowym, co zostało ocenione negatywnie. Skutkiem powyższego było nieosiągnięcie 
zaplanowanych celów wynikających z Programu. W związku z niezakończeniem kontrolowanego 
zadania72 oraz nieoszacowaniem kosztów w zakresie jego dalszej realizacji nie było możliwe 
wskazanie czy korzyści wynikające z zaplanowanego przedsięwzięcia uzasadniały koszty jego 
realizacji73. Ponadto, istnieje ryzyko niezrealizowania zadania lub poniesienia na inwestycję 
większych kosztów niż wynosiłaby budowa zupełnie nowej konstrukcji budynku wraz z jego 
wykończeniem, bez instalacji. Realizacja inwestycji odbiegała od założeń określonych w Programie, 
zarówno pod kątem zachowania terminów wykonania poszczególnych prac/czynności, jak i 

                                                           
68 Zgodnie z ww. umową za zrealizowanie całego zadania wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 66.000,00 
zł brutto. 
69 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych prowadzone były roboty budowalne i nie nastąpił odbiór III etapu umowy. 
70Bieżący stan realizacji przebiegu prac monitorowany był również w formie cyklicznych spotkań roboczych na budowie,  
z których sporządzane były notatki. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele MSW, wykonawcy robót budowlanych oraz 
nadzorów autorskiego i inwestorskiego. 
71 Zgodnie z zarządzeniem Nr 49 Dyrektora Generalnego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad monitorowania 
przebiegu realizacji inwestycji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
72 Z otrzymanej od podmiotu kontrolowanego informacji wynika, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. podpisano Oświadczenie  
o odstąpieniu od umowy Nr BAF-VI-22374-6-2/2-PN/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zawartej na wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania dotyczącego przebudowy budynku MSW przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. 
Powodem odstąpienia od umowy było znaczne opóźnienie Wykonawcy robót w odniesieniu do terminów wynikających  
z umowy. 
73 Zgodnie z pierwszym Programem koszt zaplanowanej inwestycji oszacowano na prawie 50% niższy od kosztów wykonania 
konstrukcji nowego budynku biurowego wraz z jego wykończeniem, bez instalacji. Zaś w drugim rozszerzonym Programie 
koszt zaplanowanej inwestycji oszacowano na 80% w stosunku do kosztów wykonania konstrukcji nowego budynku 
biurowego wraz z jego wykończeniem, bez instalacji. 
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planowanych kosztów realizacji. Zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów zawartych w 
Programach dokonano jedynie wyboru projektantów dokumentacji projektowo-kosztorysowych.  

Ze względu na ujawnienie potrzeby wykonania dodatkowych prac związanych z zabezpieczeniem 
przeciwpożarowym poziomych stalowych elementów konstrukcji nośnej budynku oraz dokonania 
aktualizacji dokumentacji projektowej i wystąpienia w zakresie zmiany decyzji o pozwoleniu na 
budowę, do czasu zakończenia czynności kontrolnych, nie określono terminu zakończenia 
przedmiotowej inwestycji.  

Z dokonanych ustaleń wynika, że do dnia 15 kwietnia 2015 r. na kontrolowaną inwestycję poniesiono 
wydatki w wysokości 1.848.374,64 zł74. Opóźnienia w realizacji zadania spowodowały nieznaczne 
zrealizowanie planów wydatków budżetowych w latach 2012-2014, co zostało uznane za 
nieprawidłowość. Przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości było w szczególności nierzetelne 
planowanie inwestycji oraz nieskuteczne zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do właściwego 
realizowania inwestycji. Skutkiem niewydatkowania zaplanowanych środków finansowych było 
przesuwanie środków na pozostałe zadania, a także dokonanie w 2014 r. blokady środków 
finansowych. Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponoszą Naczelnik WZN BAF MSW 
oraz Dyrektor BAF MSW.  

*                 *                * 

Zalecenia i wnioski 

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania 
kontrolowanego podmiotu wnoszę o wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych, które zapewnią 
skuteczny nadzór nad prawidłowym planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji oraz nad 
przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w tym: 

1. usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w zakresie zapewnienia skutecznej, 
efektywnej oraz prawidłowej realizacji inwestycji;  

2. wprowadzenie mechanizmów, które zagwarantują rzetelne monitorowanie i rozliczanie 
kolejnych działań w ramach realizowanych inwestycji np. poprzez opracowywanie  
i aktualizowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych dotyczących realizowanych inwestycji; 

3. wprowadzenie mechanizmów zapewniających - na etapie planowania - dokonywanie oraz 
rzetelne dokumentowanie analiz pod kątem niezbędnych do przeprowadzenia, w ramach 
inwestycji, zadań w celu osiągnięcia planowanych efektów; 

4. wprowadzenie mechanizmów, które zapewnią dokumentowanie procesu tworzenia opisów 
przedmiotów zamówień oraz specyfikacji istotnych warunków zamówień, z uwzględnieniem 
podstaw wprowadzanych wymogów, nanoszenia zmian, a także danych umożliwiających 
identyfikację autorów poszczególnych zapisów. 

 

                                                           
74 W 2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości 92.526,75 zł (plan przed zmianą został wykorzystany w 2%, po zmianach  
w 5,5%), w 2013 r. wydatkowano kwotę w wysokości 119.617,50 zł  (plan przed zmianą został wykorzystany w 1,4% po 
zmianach w 99,3%), w 2014 r. kwotę w wysokości 900.983,87 zł  (plan przed zmianą został wykorzystany w 12%, po 
zmianach w 12,5%). W 2015 r. (do dnia zakończenia kontroli) w ramach przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę  
w wysokości 735.246,52 zł. 
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Na podstawie § 40 ust. 8 zarządzenia Nr 43 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych kierownik podmiotu kontrolowanego - w terminie 2 dni 
roboczych od dnia otrzymania sprawozdania z kontroli - ma prawo przedstawić do niego stanowisko. 
Powyższe nie wstrzymuje realizacji zaleceń i wniosków z kontroli.  

Jednocześnie, zobowiązuję Panią Dyrektor do przekazania w terminie do dnia 15 lipca 2015 r. 
informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich 
niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonano w 2 egz.: 
Egz. Nr 1 – BAF MSW 
Egz. Nr 2 - aa 
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