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Na podstawie zarządzenia Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia}

częrwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez

Ministrą Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe

lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zwanego dalej

zarządzentem Nr ll, w okresie od dnia 14 czerwca2010 r. do dnia 18 czerwca 20|0 r.,

przeprowadzono w ZahJadzie Budżetowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Administracji ,,Lotnisko Warszawa - Babice,', zwanym dalej równieŻ Za|<ładem, kontrolę

sprawdzającą dotyczącą oceny sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków

sformułowanych w protokole kontroli problemowej z dnia26 |ipca2007 t.

W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym bęz

zasttzezen, na podstawie $ 37 ust. 3 zatządzenia Nr 11 oraz w związku z postanowieniami

zarządzenia Nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2010 r. w

sprawie utworzenia insĘtucji gospodarki budzetowej pod nazwą ,,Centrum Ustug

LogisĘcznych,,, przekazuję Panu Komendantowi niniejsze wystąpienie pokontrolnę.

Badaniem kontrolnym objęto okres od dnia 5 grudnia 2007 r., tj. od dnia podpisania

Protokołu kontroli problemowej do dnia rozpoczęcia kontroli sprawdzającej.

Kontrola obejmowała sprawdzenie sposobu wykonania, sformułowanych po kontroli

problemowej przęprowadzonej w 2007 r. w ZakJadzię Budzetowym MSWiA ,'Lotnisko

Warszawa - Babice'', wniosków w zakresie:



l wprowadzenia zasady pisemnego dokumentowania negocjacji umów

zawieranych przez Zakład i wystąlienia przez ZaWad o zgodę na

konĘnuowanie umów naj mu dzierŻawy ;

. zakonczenia procesu przejmowania całości terenu i infrastrukfury lotniska

Warszawa - Babice;

przygotowania i uzgodnienia projektu nowelizacji decyzji Nr 557 Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji uwzględniającej aktualny stan prawny

(w szczegolności prawo lotnicze) i wystąpienie do Ministra o jej podpisanie;

udzielenia wszelkiej pomocy Komendzie Głównej Policji, zwanej dalej

również KGP i Komendzie Stołecznej Policji, zwanej dalej również KSP w

działariach mających na celu przeniesienie jednostek policyjnych

wykorzystujących obecnie obiekty na Szczęśliwcach do części nieruchomości

Lotniska Warszawa;

stosowania większej staranności ptzy sporządzaniu dokumentacji przetargowej

i tekstów umów zawierany ch przez ZaWad;

wprowadzenia zasady pisemnego dokumentowania negocjacji umów

zawier any ch przez Zakład :

wprowadzenia obowiązku przestrzegania zasady negocjowania umów

z kontrahentami przez co najmniej dwóch pracowników Zakładu (w

pr zy p adkach umo żliwi aj ąc ych n e go cj owani e umó w) ;

rezygnacji ze świadczenia usług przęz kierownictwo i pracowników Zakładu w

charaktęrzę pilotów instruktorów na rzecz kontrahentów Za|<ładu i

korzystania ze statków powietrznych kontrahentow Za|<ładu;

zaprzeslania ponoszenia przez Zal<ład kosztów utrzymywania licencji pilota

i związany ch z ty m b ad ań l otn i c zych dl a D yrekt or a ZaĘadu;

komisyjnego zniszczenie pieczęci herbowej pozostającej w dyspozycji

Zakadu oraz innych pieczęci używanych niezgodnie z obowiązującym stanem

prawnym;

kontynuowania starań zmierzĄących do rej estracj i lotniska przez ULC ;

poprawy stanu ogrodzęnia nieruchomości Lotniska Warszawa _ Babice.

Na podstawie ana|izy dokumentacji źrodłowej, otrzymanych wyjaśnień oraz

przeprowadzonych oględzin pozyĘwnie oceniono rea|izacię przez Za|<ł.ad zadań w zakresie



Sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w protokole kontroli

problemowej z dnia 26 Lipca 2007 r. - pomimo niezręa|izowania w pełni wszystkich

wniosków pokontrolnych, gdyŻ jak wynika z usta|ęi kontroli, nięzręalizowanie niektórych

wniosków nastąpiło nie z winy Zakładu.

Powyższą ocenę uzasadniają przede wsrystkim następujące ustalenia:

1. WiększośÓ wniosków sformułowanych przez DKSiW MSwiA po kontroli problemowej

przeprowadzonej w f007 r. zostało zrea|tzowanych. I tak, w pełnym zakresie wykonany

zo stał wnio sek doty czący :

a) wprowadzenia zasady pisemnego dokumentowania negocjacji umów zawieranych

przez ZąHad. Stwierdzono, Że zawteranie umów obejmujących ceny umowne

poprzedzane jest negocjacjami, którę dokumentowanę są w formie pisemnej' Ponadto,

rrmowy te sąpodpisywane, pIzez co najmniej dwie osoby, będące pracownikami

ZakJadu. Jednocześnie stwierdzono' Ze w umowach, w których nie zawierane są ceny

umowne' uwzględnia się ceny zamieszczone w ,'Taryfie opłat lotniskowych lotniska

Warszawa Babice'', która zostaŁa wprowadzona do użytkowania Zarządzeniem

Dyrektora Zakładu z dniem 1 sierpnia f009 r.;

b) wystryienia przez Zakład o zgodę na kontynuowanie umów najmu dzierzawy.

Wykonanie tego wniosku nastąpiło poprzez skierowanie do Dyrektora Generalnego

MSWiA pisma o ponowne udzielenię pełnomocnictwa fia Zw|erania umów w trybie

art. 43 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (pismo

nr pismo nr LZB I33lN01 z dnia 20 listopada}}}7 r.);

c) zachowania więlrszej staranności przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej i

telcstów umów zawieranych przez ZaWad. w ramach rcalrtzacjt tego wniosku

przeszkolono pracownika, któremu w zalcresie czynności przypisano zadania

dotyczące prowadzenia zamowień publicznych. Pracownik ten odbył szkolęnie z

zakresu m.in. prawidłowości zasad sporządzania dokumentacji przetargowej oraz

opracow}ryVania projektów umów w sprawie zamowien publicznych (przedstawiono

certyfikaty potwierdzaj ące przeszkolenie pracownika w ww. zakresie);

d) wprowadzenia przestrzegania zasady negocjowania umów z kontrahentami przez co

najmniej dwóch pracowników Zaktadu. Stwierdzono, że negocjacje w zakresie

warunków umów prowadząco najmniej dwie lub trzy osoby, w tym kierownik dziatu,

którego dany kontrakt dotyczy' Ponadto, umowy Zawsze podpisywane są ptzez

dyrektora i głównego księgowego lub osoby je zastępujące;



s)

2.

e) rezygnącji ze świadczenia usług przez kierownictwo i pracowników ZąHądu w

chąrakterze pilotów - instruktorów na rzecz kontrąhentów ZaHadu i korzystania ze

stątków powietrznych konlrahentów Zakładu. Stwierdzono, ię w okresie

przeprowadzarlta niniejszej kontroli nikt z kierownictwa Zakładu nie był związany

umową zinnym pracodawcą korzystającym Z lotniska. Ponadto, Dyrektor Zakładu

oświadczył, że osobiście nie jest zwięany umową z zadnym innym pracodawcąoraz

nikt z pracowników nie wykonuje prywatnych usług na rzecz kontrahentow Za|<ładu

w godzinach pracy świadczonej na rzęcz Zakładu;

0 kontynuowania starań zmierzajqcych do rejestracji lotniska przez UZC. Stwierdzono,

ze podejmowano działania w ww. zakresie, o czym świadczy przedstawiona w tej

sprawie dokumentacja, w szczególności korespondencja z Urzędem Lotnictwa

Cywilnego, dotycząca rejestracji lotniska w rejestrze lotnisk cywilnych. Ponadto,

stwierdzono fakt występowania do właściwych komórek organizacyjnych MSWiA z

prośbą o udzielenie pomocy' min. w zakresie powołania lotniskowej służby

ratowniczej;

popra,uy stanu ogrodzenia nieruchomości Lotniska Warszqwą Bąbice. Stwierdzono,

że wykonano remont ogrodzenia (długości 3 f32 mb), który polegał na zastąlieniu

starego skorodowanego ogrodzenia nowym, wykonanym z siatki stalowej lub z

ęlementów betonowych oraz załozęniu nowych elementów z drutem kolczastym. Ww.

remont realizowany był w miarę posiadanychprzezZakład Środków finansowych.

Wniosek dotyczący zakończenia procesu przejmowania całości terenu i infrastruktury

lotniska Warsząwa Babice nie został zrea|izowany, gdyijak wynika z ustaleń kontroli'

czynność ta nie |eżzała w kompetencjach Zakładu (Zakład nie był podmiotem

posiadającym trwały zarząd nad nieruchomością gruntową stanowiącą teren lotniska' a

tym Samym nię mógł podejmować decyzji związanych z przejmowaniem terenu

i infrastruktury lotniska Warszawa - Babice' w tym decydowaó o zakonczeniu procesu

przejmowania całości terenu i infrastruktury lotniska Warszawa - Babice). Stwierdzono

jednocześnie, ie z uwagi na powyższe, wniosek tęn nie powinien zostać skierowany do

ówczesne go kierownika podmiotu kontro l owane go' tj . Dyrekto r a Zakładu.

Wniosek dotyczący udzielenia wszelkiej pomocy KGP i KSP w działaniach mających na

celu przeniesienie jednostek policyjnych wykorzystujących obecnie obiekty na

Szczęśliwcach do części nieruchomości Lotniską Warszawa nię został ztea|izowarty, gdyŻ

jak wynika z ustaleń kontroli, do Zakładu nie zwracano się w tej sprawie (inicjatorem

przedsięwz ięcia zwięane go z przeniesi eniem ww. j edno stek była Policj a).

3 .



4' Wniosek dotyczący zaprzestania ponoszenia przez Zakład kosztów utrzym1uania licencji

pilota i a'uiązanych z tym badań lotniczych dla Ęrektora Zaldadu nie został'

ztealizowany, gdyz jak wynika z ustaleń kontroli, realizacja tego wniosku naruszałby

obowią7ujące przepisy, tj. przepisy zgodnie zktorymi pracodawca jest zobowiązany do

ponoszenia kosztów przedsięwzięć, o których mowa w przedmiotowym wniosku.

Stwierdzono jednocześnie, ze z uwagi na powyższe' wniosek ten nie powinien zostac

sformułowany.

5. Wniosek dotyczący przygotowania i uzgodnienia projektu nowelizacji decyzji nr 557

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uwzględniającej aktualny stan prawny (w

szczególności prawo lotnicze) i wystą1lienie do Ministra o jej podpisanie nie został

ztea|izowany, gdyŻ jak wynika z ustaleń kontroli' Za|<ład nie posiadał upoważnienia do

realizacji takich czynności (właŚciwa do wykonania tego wniosku była komórka

organizacyjna MSWiA, która sprawowała nadzot nad działa|nością ZaĘadu).

Stwierdzono jednocześnie' ze z uwagi na powyŻsze, wniosek ten nie powinien zostać

skierowany do ówczesnego kierownika podmiotu kontrolowanego' tj' DyrektoraZaŁJadu.

Zaznaczyć przy tym na|ezy, że wniosek dotyczący komisyjnego zniszczenie pieczęci

herbowej pozostającej w dyspozycji ZaWadu oraz innych pieczęci używanych niezgodnie z

obowiązującym stanem prawnym zostaŁ ztea|tzowarty tylko częściowo (nie zrltszczono

pieczęci ,,LOTNICZY ZAKŁAD BUDZETOWY...,., Zawlerającej numer NIP iREGoN

Zal<ładu), co jednak nie skutkuje sformułowaniem wniosku w tej sprawie - z powodu

likwidacji ZaMadu.

ZwuŻywszy na powyŻsze oraz z uwagi na pozy.tyrvną ocenę kontrolowanej tematyki

odstąpiono od formułowania wniosków o charakterze naprawczym.
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