
Warszawa, dniulłlutego 2OII r.

MINISTERSTWO

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Departament Kontroli' Skarg i Wniosków

DKSiW-M-093 -5 12010 IBG

Pan
insp. Cezary GoŁoTA

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

w WEGORZEWIE

wYSTĄPIENIE  PoKoNTRoLNE

Na podstawie zaruądzenia Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 2 czervvca 20|0 r. w sprawie szczegołowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oroz organy i jednostki organizacyjne

podlegte lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego

daI€1 zarządzętiemNr 11, w okresie od dnia 6 września 2010 r. do dnia 24 wrzęśnia2010 r.,

przeprowadzono kontrolę problemową w Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie,

zwanej dalej również ,,KPP w Węgorzewie'' na temat: ,oPrawidłowość gospodarowania

środkami materialowymi poryskanymi przezjednostki mundurowe w ramach realizacji

postanowień ustawy z dnia 12 sĘcznia 2007 r. o ustanowieniu Programu modernizacji

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura ochrony Rządu w latach

2007 _ 2009,, zwanej dalej ,,ustawą modernizacyjnd'.

W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym bez

zastrzeŻeń' na podstawie $ 37 ust. 3 zatządzenia Nr II, przekazuję Panu Komęndantowi

niniej sze wystąpienie pokontrolne.
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Badaniem kontrolnym objęto okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia

2009 r. - w zakresie pozyskanych środków materiałowych oraz od dnia 1 stycznia2U}7 r. do

dnia 30 czeTwcaf}I} r. - w zakresie gospodarowania tymi środkami.

Zakres kontrołi obejmował:

1. gospodarowanie izarządzanie sprzętem transportowym otrzymanymprzez KPP w

Węgorzewie w ramachrea|izacji ustawy modernizacyjnej w latach 2007 _2009.

Badaniem objęto:

- 5 pojazdów służbowych)

wybrane książki ewidencyjne (książki kontroli pracy sprzętu transportowego, lcsiązki

dyspozytora,lrsiążki ewidencji wypadków dotyczqcych sprzętu transportowego itp.),

wybraną dokumentacj ę dotyczącą wydania/ przyjęcia sprzętu transportowego ;

f, gospodarowanie i zarządzanie uzbrojeniem i sprzętem techniczno.bojowym

otrzymanym przez KPP w Węgorzewie w ramach rea|izacji ustawy modernizacyjnej

w latach 2007 2009. Badaniem objęto broń, m.in. w zakresie zasad jej

przechowywania, przyjmowania i wydawania oraz dokonywania kontroli stanu

uzbrojenia;

3. gospodarowanie i zarządzanie wyposażeniem specjalnym' w Ęm

umundurowaniem. Badaniem objęto umundurowanie, przydzielone w ramach

rea|izacji ustawy modernizacyjnej KPP w Węgorzewie w latach 2007 - 2009 przez

KWP w olsztynie, w tym m.in. sposób rozdysponowania umundurowania dla

policjantów KPP w Węgorzewie;

4. uĘtkowanie budynku Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie. Badaniem

objęto m.in. eksploatowanie pomieszczeń, prowadzenie dokumentacji dotyczącej tego

obiektu (ksiąŻka budynku, lcsiążka gwarancyjna), dokonywanie napraw budynku w

ramach gwarancji, dokonywanie stosownych wpisów w dokumentacji gwarancyjnej,

organizowanie bieżącej konserwacji budynku' Sprawowanie nadzoru nad prawidłową

eksploatacją budynku.

Na podstawie anaIizy dokumentacji Źródłowej, ottzymanych pisemnych wyjaśnien oraz

przeprowadzonych oględzin pozyĘwnie oceniono rea|izację zadań w zakresie

gospodarowania pozyskanymi w ramach rea|izacjt postanowień ustawy z dnia 12 sĘcznia

f007 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej StraĄ

Pożarnej i Biura ochrony Rządu w lątąch 2007 2009 #odkami materiałowymi, pod kątem

zgodności z przepisarti, celowości oraz oszczędności - pomimo stwierdzonych nielicznych
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f .

uchybień' które wynikały z braku dostatecznej rzetelności przy wykonywaniu czynności

służbowych.

Powyższą ocenę uzasadniają przede wsrystkim następujące ustalenia:

Planowanie i zgłaszanie ptzęz KPP w Węgorzewie potrzeb w zakresie Środków

materiałowych' tj. sprzętu transportowego, uzbrojenia i sprzętu techniczno _ bojowego

orźV wyposaŻenia specjalnego, w tym umundurowania było zgodne z obowiązującymi

przepisami orazwytycznymi Komendanta Głównego Policji w tej sprawie.

Działaria związane z przydzie|aniem Środków materiałowych były realizowan e zgodnie z

obowiązującymi przepisami, racjonalnie i celowo oraz zgodnie z planem

r o z dy s p o n ow a ni a zatwier dzonym pr zez Komendanta Woj ewódzkiego Po l icj i w olsztynie.

Szczegó|nie pozytywnie ocenia się działania, w wyniku których:

a) w pierwszej kolejności zaspokajane były potrzeby zaopattzeniowe policj antow z

Zespołu Ruchu Drogowego, Rewiru Dzielnicowych, Zespołu Patrolowo

Interwencyj nego oraz Wydziału Kryminalnego,

b) sprzęt transportowy przydzie|any był dla policjantów posiadających doświadczęnie i

uprawnienia w kierowaniu pojazdami - na podstawie stosownych upoważnień

wystawian y ch pr zez Komendanta P owi atowe go po I icj i.

Pozyskane środki materiałowe wykorzystywano zgodnie z ptzeznaczeniem, wyłącznie do

celów służbowych. Na szczegó|ną uwagę zasługuje dbałość policjantów KPP w

Węgorzewie w zakresie użlkowania nowych wzorów umundurowania (funkcjonariusze

ptzestrzega|i obowiązującej,'dyscypliny ubiorczej,,, ich umundurowanie było

dopasowane, czyste i wyprasowane). Uznano, Że tla wykorzystywanie środków w sposób

zgodny zprzeznaczetiem i celowy' miały wpływ działania polegające naprzeszkoleniu

policjantów i pracowników w zakresie prawidłowego uż1tkowania środków' w tym

wykonywania obsługi codziennej pojazdów,

KPP w Węgorzewie podejmowała działania mające na celu oszczędne i celowe

gospodarowanie ptzydzie|onymt środkami. Działania takie były realizowane m.in.

poptzezl

a) łączerie v,ryjazdÓw pojazdami służbowymi,

b) bieiące monitorowanie zuiycia paliwa przęZ pojazdy służbowe (sporządzano wykazy

przejechanych kilometrów t zuŻ1Ąego paliwa ptzez kuŻdy pojazd w KPP w

J .

4.
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Węgorzewie oraz porównyrvano te dane z danymi ana|ogicznego miesiąca roku

poprzedniego),

c) dokonywanie systematycznych kontroli w zakresie racjonalnego zuŻywania energii

elektrycznej' wody, stanu technicznego budynku i urządzen oraz dokumentowanie

tychczynności w Ksiązce nądzorunad stuzbą.

Prowadzęnie ewidencji środków materiałowych znajdujących się na wyposażeniu KPP w

Węgorzewie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sporządzane

dokumenty ewidencyjne i dokonywane w nich zapisy były rzetelne i potwierdzały

istniejący stan faktycZny oraz realizowane czynności (np. zapisy zarńeszczane w |rsięce

dyspozytora oraz w karcie pracy pojazdu pozwa|ały na uzyskiwanie informacji o

sprawności pojazdu w czasię służby).

Nadzór i kontrola stanu utrz1tnania, zabezpieczania, przechowywania' ewidencjonowania

i wykorzystywania środków materiałowych były realizowane zgodnie z obowiązującymi

przepisami, celowo, efektyvmie oraz w poczuciu troski o powierzone mienie. Szczególnie

pozytyrłmie ocenia się sposób dokonyrvania:

a) codziennych kontroli lcsiążek dyspozytora i trsiążek odpraw do stużby, mający na celu

stwierdzenie, czy policjanci uży.tkowali sprawne środki i czy byli właŚciwie

wyposazeni do służby,

b) przeglądów środków pod względem utrzymania ich w czystości,

c) wyrywkowego sprawdzenia dowodów rejestracyjnych, pod względem aktualności

badan technicznych,

d) okresowego sprawdzenia stanu zabezpieczenia sprzętu uzbĄenia oraz prowadzenia
jego ewidencji.

7, Przystąlienie do użytkowania nowego budynku KPP w Węgorzewie nastąpiło po
uzyskaniu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego stosownego zezwolenia na
uzytkowanie tego obiektu, zgodnie z DecyzjąNr PINB.7l |4l22lo8,

8. Wykorzystanie pomieszczen KPP w Węgorzewie, które powstały na podstawie projektu

budowlanego, odbywało się zgodn ie z ich przeznaczeniem.

9. KPP w Węgorzewie podejmowała prawidłowe działaria w zakresie utrzymania obiektu
komendy powiatowej, poprzęz organizowanie bieżącej konserwacji budynku,
wykonywanie rocznego przeglądu gwarancyjnego obiektv orM dokonywanie napraw (w
ramach gwarancji).

10. Prowadzenie lrsiążki obiektu budowlanego budynku KPP w Węgorzewie, odbywało się
zgodnie z obowiązującymi wtym zakresie przepisami, rzetelnie i celowo (d|akaideso z

6 .
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obiektów KPP w Węgorzewie załoŻono oddzielną lrsiążkę obiektu budowlanego, kJóra
posiadała m.in. spis dołączonej dokumentacji, dane charakteryzujące dany obiekt, plan

sytuacyjny obiektu).

Jednocześnie stwierdzono uchybienia w zakresie:

l. Sposobu prowadzenia przez niektórych kierujących pojazdami taiążki kontroli pracy

Sprzętu transportow e go.

Stwierdzone uchybienia polegały na występowaniu:
! w kolumnie 2 trasa jazdy przypadków dokonywania wpisów w sposób

nieprecyzyjny' np.: Węgorzewo, Węgorzewo powiat' Węgorzewo miasto;
l w kolumnie 15 podpis dyspozytorą lub osoby odpowiedzialnej za dysponowanie

Sprzętem transportowym - przypadków braku podpisu osoby odpowiedzia|nej za
dysponowanie sprzętem transportowym;

r w kolumnie |I podpis osoby korzystającej ze sprzętu transportowe4o - przypadków

brak podpisu osoby korzystającej ze sprzętu transportowego;
I w kolumnie 9 godzina przyjazdu - przypadku niedokonania wpisu godziny przyjazdu;
l w kolumnie 12 stwierdza się podpisem Sprclw. tech. sprzętu przed wyjazdem -

przypadków braku podpisu osoby stwierdzającej sprawnośó techniczną sprzętu przed

wyjazdem.

2. Sposobu prowadzenia l<siążki dyspozytora.

Stwierdzone uchybienia polegały na występowaniu:
r w kolumnie 3 Dysponent - przypadków dokonywania mało czylelnych zapisów;
l w kolumnie 6 Cel wyjazdu i dokąd - przypadków niewypełnienia tej kolumny lub

dokonyrvania w niej nieprecyzyjnych zapisów, polegających na lakonicznym i

hasłowym podawaniu miejsca, np.: Węgorzewo powiat, Węgorzewo.

Przyczyną powstania opisanych uchybień był brak dostatecznej rzetelności przy

realizacji zadań rwiązanych z ptowadzeniem dokumentacji sprzęfu transportowego. Za
stwierdzone uchybienia odpowiedzialne są osoby do obowiązków, których na|ezało

prowadzenie omawianej dokumentacji.

Stwierdzone uchybienia nie powodowały negat1.rvnych skutków dla kontrolowanej

działalności i nie miały wpływu na wykonywanie przez KKP w Węgorzewie zadan

wynikających z postanowień ustawy o Policji oraz aktów normatyrvnych wydanych na jej

podstawie.
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W celu wye|iminowania przycryn stwierdzonych uchybień pnedstawionych

w Protokole kontroli i niniejsrym Wystqltieniu pokontrolnym oraz w celu podniesienia

jakości spoządzania dokumentacji shrżbowej' wnoszę o:

1. wprowadzenie mechanizmów zapewniających skuteczre sprawowanie nadzoru nad

właściwym prowadzeniem dokumentacji sprzęfu transportowego przez podlegĘch

policjantów i pracowników KPP w Węgorzewie,

2. zorgarizowatie dla osób odpowiedzialnych za prowadzelie dokumentacji sprzętu

transportowego szkolenia w zakresie prawidłowego realizowania czynności związanych z

prowadzeniem tej dokumentacji.

Na podstawie $ 40 zarządzenia Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dtiaf czerwca2010 r. uprzejmie proszę' w terminie 30 dni od daty otrzymanta niniejszego

wystąpienia pokontrolnego, o przedstawienie przez Pana Komendanta informacji o sposobie

wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych dziaŁanlach |lb przyczynach

nie podjęcia takich działafi.

Wykonano w 2 esz.

Egz.Nr l -adresat

Egz .N r2 -aa
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