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Biuro Administracyjno - Finansowe  

BAF-IV-0740-1-4/2015    Warszawa, dnia  11   sierpnia 2015 r. 

  

 Pani 

 Danuta Głowacka - Mazur 

                                                                                      Dyrektor 
Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków                                                                                               
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

 

                         Szanowna Pani Dyrektor, 

Odpowiadając na pismo znak: DKSiW-K-II-091-1/2015 z dnia 2 lipca 2015r. poniżej przestawiam  
informację o stanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w sprawozdaniu z kontroli 
z dnia 17 czerwca 2015 r. dotyczącym inwestycji pn. „Przebudowa budynku MSW przy ul. Domaniewskiej 
36/38 w Warszawie”.  

Mając na względzie potrzebę wzmocnienia mechanizmów nadzoru i kontroli nad prawidłowym 
planowaniem, przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych podjęłam działania zmierzające do 
zapewnienia skutecznego, efektywnego i prawidłowego monitorowania oraz rozliczania przedsięwzięć 
inwestycyjnych na każdym etapie ich  realizacji (zalecenia 1,2).  

W Biurze Administracyjno-Finansowym wdrożony zostanie system zarządzania projektami 
inwestycyjnymi oraz przeprowadzone zostaną usprawnienia organizacyjne polegające na: 

− powołaniu spośród pracowników Wydziału Zarządzania Nieruchomościami tzw. opiekunów 
inwestycji, których zadaniem będzie zaplanowanie i przeprowadzenie całokształtu działań 
związanych z danym zadaniem inwestycyjnym; 

− uruchomieniu narzędzia informatycznego (moduł Projekty w systemie e-Dok) wspomagającego 
pracę opiekunów inwestycji poprzez możliwość odpowiedniego zaplanowania przedmiotowych 
przedsięwzięć na różnych etapach ich realizacji, tworzenia harmonogramów zadań, 
monitorowania postępu prac oraz tworzenia raportów o stanie zaawansowania projektów.  

− wzmocnieniu roli koordynatorów monitorujących pracę opiekunów inwestycji, poprzez 
modyfikację metodyki analizowania postępów projektów, w tym położenie większego akcentu na 
analizę ryzyka oraz zwiększenie częstotliwości raportowania (raporty miesięczne i zbiorcze 
raporty kwartalne). W tym celu wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany do Zarządzenia 
Dyrektora Generalnego nr 49 z dnia 25.09.2013r.1 

 
Ponadto przystąpiono także do aktualizacji zapisów w „Karcie  procesu operacyjnego” -  KPO-12/MSW – 
„Nadzór nad utrzymaniem i rozwojem infrastruktury” w kontekście wdrażanych usprawnień oraz 
wymagań stawianych przez regulacje dotyczące kontroli zarządczej. 

 

                                                           

1 Zarządzenie Nr 49 z dnia 25.09.2013 r. Dyrektora Generalnego MSW w sprawie zasad monitorowania przebiegu 
realizacji inwestycji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
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Powyższe działania pozwolą na istotne usprawnienie funkcjonowania  systemu kontroli zarządczej 
poprzez wprowadzenie mechanizmów, które zagwarantują rzetelne monitorowanie i rozliczenie 
kolejnych etapów w ramach realizowanych inwestycji. Podkreślenia wymaga, że  wykorzystując narzędzie 
e-Dok Projekty opiekunowie inwestycji będą mieli możliwość opracowania i aktualizowania 
harmonogramów rzeczowo-finansowych, generowania diagramu Gantta, który uwzględnia podział 
projektu na poszczególne fazy oraz rozplanowanie zadań w czasie, a także służy do tworzenia wykresów 
obrazujących harmonogram projektu. Jest to także doskonałe narzędzie dla koordynatorów 
monitorujących pracę opiekunów, ponieważ wskazuje również czasy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych działań, kolejność, następstwo i wzajemne zależności.  

Natomiast w odniesieniu do zalecenia 3 chciałabym poinformować, że proces planowania inwestycji 
poprzedzony będzie pogłębioną analizą uwarunkowań technicznych, celowością realizacji przedsięwzięć 
oraz analizą potencjalnych ryzyk. W przypadku zadań o dużym stopniu złożoności zlecane będą 
ekspertyzy/ opracowania uprawnionym i wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom zewnętrznym. 

Dodatkowo informuję, że do chwili obecnej BAF pozyskał następujące opracowania: 
−  Ekspertyzę techniczno-ekonomiczną budynku biurowego wykonanego w technologii LIPSK przy 

ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, która wskazuje zakres robót, jakie należy wykonać 
w przedmiotowym budynku w celu przygotowania i dostosowania go do obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych i bezpieczeństwa użytkowania, 

− Analizę ekonomiczną dotyczącą opłacalności przebudowy budynków typu LIPSK, w celu ich 
dostosowania do stanu zgodnego z wymogami obowiązujących przepisów prawa.  

 
Wypełniając zalecenie 4 w BAF -  w obszarze tworzenia opisów przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówień dla zadań inwestycyjnych  wprowadzone zostanie wersjonowanie  
dokumentów (rejestracja zmian) wraz z identyfikacją autorów poszczególnych zapisów. 
 
Ponadto informuję,  że  Naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami BAF oraz podlegli mu 
pracownicy zaangażowani w procesy inwestycyjne zostali zobowiązani do rzetelnego planowania 
i wykonywania zadań oraz dołożenia należytej staranności w zakresie właściwego monitorowania 
poszczególnych faz przebiegu inwestycji.  
        

 
 

      Z poważaniem, 
 
   Marta Hołownia-Woźny, Dyrektor  
 
 
 
Do wiadomości: 
 
Pani Edyta Szostak – Dyrektor Generalny MSW 
 
                                                                                                                       
                           


